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i det XL Sæculo, 

forfattet af PETER FRlDERfCH SUHM.
^^ndholden af dette Værk deler det ligesom afsig selv i 2de Parter , hvoraf den

% forste indbefatter Historien af den Dansse Handel, og den anden af den 
Norskes Begge Rigers Handel fik i dette Sæculo en gandsse anden Anseen

de, end den havde havt i de fremfarne. Den chrisine Troes fuldkomne Ind- 
forftl dæmpede meget af det forrige vilde Væsen, og fornemmelig rilsidst reent 
afffaffede all Fribytterie, hvilket foraarsagede, ar baade Fremmede kunde da 
med mere Tryghed besoge disse Riger end tilforn, saa og at Jndvaanerne selv 
maatte legge sig efter fredelige Konster og Haandværker for at erhverve sigEyen- 
deele, siden den gamle Kilde at erlange Rigdom ved Roven og Plyndren var nu 
tilstoppet. Jorden dyrkedes nu altsaa mere, Scæder og Bygninger af Anseelse 
bleve hist og her opforre, og Konster og Videnssaber bleve efterhaanden ved 
Fremmede indforte, helst ved udenlandsse Lærere og Munke, som i Hobetal kom 
her ind. Da finge disse Riger ogsaa deres forste egen Monr, hvilket om Dan
nemark i det mindste er upaatvivleligr, og ey heller urimeligt om Norge. Siden 
Dannemark aldrig har havt Bergvcrrker, og de Norsse endda ey vare opfund
ne , saa maa denne Monr være flaget deels af de allerede i Forraad værende 
udenlansse Penge og forarbeydede Metaller, som ved Soe-Roverie vare erhver
vede, og deels af de ved Handel og Vandel efterhaanden indkommende. Men 
endssiont Handelens Tilstand blev i dette Sæculo bedre end den tilforn havde væ
ret, saa var den dog endnu ikkun saa at sige i sin Barndom, thi hverken kunde det 
vilde og barbarisse Væsen reent endda aflegges endnu i dette Sæculo, hvoraf fly
de mangfoldige indbyrdes Krige, og ey heller tænkte de nye ankomne fremmede 
Gejstlige gemeentigen faa meget paa Landets, som paa deres egen Fordeel, hvor
til kom, at den christen Troe, saaledes som den da var bessaffen, overtalte Folk 
til ar lade Rigdommene flæbes ud af Landet til Italien og Roin. Venderne- 
begyndte og i dette Sæculo at blive meget farlige Naboer for Dannemark, og 
nu ar plage det lued Soe-Roverie, ligesom der forhen havde plaget andre Lande. 
Dog naaede derre Onde ey sin Hoyde i der ute Sæculo , som siden i der næst- 
fslMde i2U, for hvilket vi maarre takke de brave, hurtige og rappre Konger, 
som da sabde paa Thronen. Med alt det gode, som den christen Troe i der 
verdslige rilfoyedr vor Norden, saa foranledigede den dog ogsaa noget Om imod 
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85i det XI. Sæculo.
den i folgende 2de Poster; forst ved at opfylde den med Utallige Klosters, hvor
ved baade Menneskenes Formerelfe blev standser, og Landene bebyrdede med 
mange meest orkeslofe Folk, som de evrige flittige Borgere maakte fode: Dette 
var er vcesentligt og virkeligt Onde, som siden hvert Sæculum igiennem tog alt 
mere og mere ril; og derneest ved ar indfors mangfoldige vverflsdige Hellige og 
Festdags, paa hvilke ikke maatte arbeydes: dette var vel i sig selv et Onde', 
men forvcrrrede dog sy synderlig Landets Tilstand, saasomJndvaanerne tilforir, 
imedens de vare Hedninger, havde overalt ikkun arbeydet lidet, og gemeenligen 
foretaget sig skadelige Ting. Tilligemed Handel, PolitéfTe, Konster, Videm 
skaber og Lårdom blev og indfort en begvemmeligere, arrigere og tilligemed kost
barere Levemaave, hvilket ey kan anderledes vcere, og som stedse er en nodveir- 
dig Folge af de forste. Jeg tvivler ey paa, at jo mange paa de Tider, der 
endnu vare vandte til den gamle grove og barbariske Levemaade, have streger 
sig hoese imod diste nye Forandringer, og kaldet dem overdaadige, ey betanken
de, at Overdaad vel er en virkelig Last, men vanstelig derhos ar fastsatte, og. 
ar der som er Oserdaad hos een Person i Særdeleshed, ey er der hos et heelr Sal
stab, en heel Stat, et heelrFoik. Anordninger imod Overvand, og Opmun
tringer til Tarvelighed man derfor frem for alle andre Love best overveyes; thi 
enten bringes de aldrig ril Virkelighed, fordi de i sig selv ere umuelige, og be
fordre nlrsaa Foragt og lrden ZCrbodighed for Lovene, den storste Uheld, som 
kan mode en Stat, eller de og, om de koinme til Virkelighed, qvcrle al Fliid, 
al Emulation, alt Haab, al Opmuntring, al Handel, og indfors Frygt, 
Mistillid, grove Saver og Barbarie, folgelig, om de giere noget Got, dog 
tilfoye lusinde Gange mere Ont. Japan er herpaa et oyensynligt Beviis. Over
alt efter mine ringe Tanker bor, som i alle Anordninger, saa i Sardeleshed i 
dem mod Overvand, de mennistelige Passioner aldrig forglemmes, saasom dr 
dog aldrig kan udryddes, og mange Trug maa for deres Skyld modereres, ja 
reenl forbigaaes. Dersom de,-der sadde idet n te 8seculo ved Roret, havde 
havt saa farlige Tanker om Overvand, da havde vi endnu varet ligesaa vilde 
og barbariste, som i Ochins Tiid. Sandt nok, vi havde ey ganer med Silke 
og Floyel, vi Havde ey drukket udenlandste Vine, og vi havde maastee derfor og 
varet befriede fra visse Sygdomme, men mon noget fornuftigt Menneske vilde 
dog vel heller udvalgs sig at have da levet i den Tilstand, som da vnr, end at 
leve i disse Tider? Skulde nogen vare saa forelsket i Antiqvitater, at han ud
valgte den ferste Levemaade, da kan man ikkun bede ham ar reyse ril Canniba- 
lerne og Calmuckerne, hvor han endnu kan finde sin Fornoyelse, Der cr langt 
fra, ar jeg hermed agter ar forsvare virkelig Overdaad: ney jeg vil ikkun sige 
faa meget, at det, som er Overdaad paa eetSted, een Tid, hos een Person, ey 
er det paa, og hos en anden, ar der er stor Forstiel unelUrn offentlig og priva-
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86 De Dansses og Norsses Handels Historie
te Overdaad, og endelig ar der iblant er bedre ar fee igiennem Fingre med no# 
gen endog virkelig Overdaad, for ey ar giore om varre, eller og ar qvcele meget 
godt, for ar dampe noget ondr.

Men nu ar komme ril Tingene i sig selv, da agter jeg forst ar handle om 
dem Dansse Handel, og der efter den Orden, som Kongerne have regieret i. 
Kong Svend levede en Stund hen i dette Scrculo og dode ey for 1014. I al 
denne Tid var han meest ude af Lander, og forte Krig i England, hvor han 
giorde sig navnkundig ved Mord og Brand. Derfor fik han ey heller Tid til at 
ranke meget paa sir eger Riges Forbedring, ey heller paa den Christne Troes 
Udbredelse, endssionk han selv ssulde vare en Christen, helst unod Slutningen 
af hans Regiering; thi udi Begyndelsen var han meet Hedning end Christen, 
og var det vel da, at han som Saxo beretter Li4. p. 321. forcerede et Bager af 
kostcbgt Arbeyde til den Rygisse Afgud Svancevit. Men omendssiont han siden 
antog den Christne Troe, saa fik han dog hverken megen Tid til for d e idelige 
Krige ar tanke Mart paa dens Udbredelse, ey heller synes han som og de fleste 
andre Rordisse Konger at have forfulgt nogen for Religionen, hvorudi han efter 
mine Tanker viste nicer Christendom end hans ellers saa hoyt prisedeFader, end« 
ssiont polikisse Aarsager vel meest bave drevet ham hertil. Det er derfor ey at 
undre paa, om de Dansse Krigshare, som i hans Tid ginge ud af Lander, be# 
stove efter den Aqvitaniffe Kronikes Fragments Vidnesbyrd hos Duchesne Hift. 
Franc, fcript. T. 4. p. 82. deels af Christne og deels af Hedninger, fvm vare 
fimvel forligte sammen, at de tilhobe rovede i undte og Christne Lande, og der 
udsvede utrolige Grusomheder, saasom de Danstes Christendom da bestod fast 
allene i Navner og i Daaben. Den Engelsse Historieskriver Joannes Roffus 
ex edit. Hearnii p. 103. bessriver dem derfor saaledes: "De Dansse Krigs# 
„ hare, naar de ey holdes iOreneaf deres Anforere, ere for Slaget meget ril« 

boyelige til m plyndre, og tage let Flugten i Slag: I Fred ere de starke 
„Drankere. De vare grumme Hedninger, voldtogeFruemimret, drabte 
„ Mandkionnet, opaade og opdrukke alt hvad som kunde ades og drikkes, forte 
„ bort med sig alle bevagelige Ting, og ved deres Bortgang opbrandte Husene 
„ med alr det overblevne. Alle Engelsse forbandede dem derfor, og intet uden 

Flugten kunde redde dem fra deres Grumhed." Saavidr Roflus, som vel i 
Grunden haver Ret, saasom denne Bessriveise meget vel passer figpaa alle Folk, 
saa lange de ere Barbarer, endssiont han vel er gaaet noget for vidt i sin Iver 
imod sine Landsmands Fjender. Af saadan Jndvaanernes Rarurel, eg af 
Kongens idelige Krige kan man let flukte, at Handelen da ey kunde giore no# 
gen synderlig Fremgang. Dog finder jeg i Bartholins Ant. Dan. 1.3. c. 4. p. 695. 
og Torfæi Hift. Norv. part. 3.1.2. app. c. 1. p. 157. ar Kong Svend fardeles 
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i det XI Sæculo. 87
yndeds enKiobmand ved Navn Hroar, forst kaldet denHeimskeo: den Daar- 
lige, men siden denHygneo: den Kloge. Han forogede og JndvaanerneS 
Tal i Roeskilde, og udvidede Stadens Gramdser efter Saxonis Beretning 5.2. 
p. 27. dronning Emmæ Encomiaft. i Dnehesnes Rormanniste Scriptores 
p. 167. taler og om Heliig-Trefoldigheds Kloster i Roeskilde, og siger at Kong 
Svend blev der begravet. Herved maae forstaaes Hellig-Trefotdigheds Kirke, 
som da ikkun var as Tree, og siden blev kaldet Sr. Lucii Kirke. Maaffee nogle 
faa Munke af St. Benedicti Orden, som da var fast den reneste i Christenhe» 
den, haver opholdt sig ved den, og forretter Gudskienesten der, og Skribenten 
derfor kalder den er Kloster, da ben dog egentlig kun var en Kirke, og de rette 
Klosters vel endda neppe vare indforts i Dannemark, endffismSaxo l. 10. p. 189 
og 191 synes saavel ar tale om Klosteres som Kirkers Stiftelser i denne Konges 
Tid, men paa saa mork en Maade, ar man for lutter Zirligheb ey kan udfinde 
hvad han vil sige. Paa forstbenervnte Sted taler han og om ben forsir Bisp i 
Roeskilde Gerbrand, font om han havde levet i Svends Tid. Men jeg holder 
mig herudi snarere til Xdamurn Bremenfem, som beretter, at han forsi blev 
indsat i hans Sons Knuds Tid af den Engelske Erkebisp Ethelnoth, da Um- 
vanus var Erkebisp i Bremen. Men hermed maa veere som det vil, saa et 
dette dog vist, at Roeskilbe tog meget til unver Kong Svends Regiering, og 
blev ben fornemmeste Stab i Dannemark, endffism ey Kongernes Residence, 
som ben aldrig var, thi i de midlere Tiber havde de fleste Christne Konger ingen 
vis Residence, men reyste beständigen om i deres Lande, og w Chriftopher 
af Beyeren ben forsir som tog en fast Residence, og dec i Kiobenhavn. P 190. 
vidner Saxo at Jndvaanerne i Lund begyndte ak bygge en Kirke. Ester al An
seende har den kun verret af Tree, som alle saadanne Bygninger vare i Forst- 
ningen her i Landet. Saxo ncrvner ey her med er reneste Ord, ar Kongen hialp 
noget til denne Bygning. Imidlertid forsikre bog Pontanus i den Danske Cho- 
rographie P.694, Fontoppidan i sin Kirke-Historie T-1. p. 168 / og Tuneid 
i Indledningen af Geographien öfwer Swerige, p. 232, at Kong Svend bygds 
St. Laurentii Kirke i Lund, hvilket og for saa vidt er rigtigt, naar ved disse 
Ord allene forstaaes at ben blev bygl under hans Regiering. Jellinger-Kirke i 
Jylland jkal cg som Fontoppidan beretter i Marm Dan. T. 2. p. 79 vcrre 
bygt af denne Konge; Dog det er kun en gammel Sagn, som ventelig er kom- 
met deraf, at hans Farfader Gorm og Farmoder Thyra ligge der paa Kirke- 
gaarden begravne. Storre Vished harman ey heller om, at denStadSvend
borg i Fyen er bygget af ham. Navnet, fom allene haver dertil givet Anled
ning , beviser ligesaasnart, at den er bygget af Kong Svend Eftrithlon, hvis vise 
og gode Regimente giver og denne Formodning mere Vcrgt. Imidlertid haver 
Held vaderus, hvis Inscription i Svendborgs Kirke om denne Sag Pontop- 
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88 De Danffes og Norffes Handels Historie
pidan anfører Marm. Dan. T. i. p. 233, uden Betænkning udgivet denne 
Kouge for Svendborgs Skifter. Dcg Heldvaderus var en mere flittig end 
god Skribent. Den lcerde Keder haver i sit smukke Skrift; Numi aliqvot 
di ver fi ex argento, ladet stikke enMynt, som han p. 56. henssrer til denneKonge. 
Men endffiynt Skriften derpaa viser, at den er af en Dansk Konge ved Navn 
Svend, saa igiendriver dog 3. Lauventzen t Mufeo regio denne Keders Mee- 
ning med gode Grunde, og viser, at den langt rimeligere er af Svend Eftrithfön. 
(Iel anfører Bircberod i Spec. Ant. rei mon Dan. p. 32. en anden Mynk, som 
han efter mit Tykke ey »billigen henssrer til Denne Kong Svend, Men Da han 
selv liistaaer at den er flager i England, saa beviser Denne Mynt intet imod ben 
Almindelige Meening, at Knud Den Store haver forst ladet flaae Penge i Dan
mark. Imidlertid haver her dog maattet vcere en temmelig Overflodighed, om 
ey af Indenlandsk, saa dog af Udenlandff Mont i Kong Svends Tid, saasom 
han tvang De Engelffe til at give sig anseelige Penge-Summer for at blive be
friede fra hans Overmagt. Vel vidner Sprottus p. 109. at De allene gave ham 
fyrste gang 1000 Pund, anden gang 2000, tredie gang 3000, og fierde gang 
4000, og Ditmarus i Leibnitzes Brunsvigffe Scriptores T-1» p. 409. kun i 
Almindelighed, at de Engelffe maatte aarligen give de DanffeSkat; men aldre 
og anseeligere Engelffe Skribenter selv tale af en anden Tone, som Den Saxiffs 
Kronike p. 126. under Det Aar 991- at De Dnnffe Da finge de forste Penge af De 
Engelffe nevnlig 10000 Pund efter Erkebisp Si icii Raad. p. 128 Llar 994. Da 
finge De atter 16000 Pund foruden Proviant, p. 132. Aar 1002, bekom De 
24000; p. r36.iAar 1006. blev Den hele Danffe Krigshcer underholdt paa En
gelff Bekostning, og Aaret efter bekom Den 30000 Pund; p. 138, Aar 1009 
maatte Byen Canterbury allene give Deni 3000 Pund; og p. 140, Aar roix. 
blev Dem paa ny lovet Skat og Underholdning, som og p. 142. Aar 1012. blev 
dem udbetalt med 8000 pd. Med Denne Fortegnelse komme alle andre Engelffe 
Skribenter nsye overeens, navnlig Mathæus af Weftmynfter pag. 195, 196, 
198 og 199; Florentius Wigornieniis p. 609-614, i de s Skribenter efter 
B da; Wilhelmus Malmesburienlis pag. 62. fom Der meget laster Erkebisp 
Siricii Raad, og siger ey ubilligen, at Det kun timede til at forøge De Danffes 
Begierlighed, p. 63 0969; Henrik af Huntindon p. 3 17, fom kalder Siricii 
Raad itifauftum, og hvis Vidnesbyrd er faa meget mere vigtigt, som hans 
Ord tydeligen vise, at Det er udskrevet af en gammel Kronike, hvis Forfatter 
haver levet i i Svends og Ethelreds Tider, pag. 360 og 361; og Roger af 
Houeden pag. 428’432, iblant De 10 Skribenter, Simeon Dunelmenlispag, 
162. 164. 166.167. ,168. og 169; Radulfus de Dicero p. 461. 462 og 464; j. 
Bromton p. 879, som vidner, at England blev tilsidst udtommet for Penge, 
pag. 887 og 891; og Gervaflus pag, 1648; i Galej fcriptores Ingulphus p. 55, 
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som siger at Noden gik saa vidt/ at Klosterne maatte og give ud til disse Skat
ter, ja at endog de helligs Kar, Kalke og Helgenes Skrim bleve bvrttagne og 
berovede for at stille deDanffe tilfreds p.56; J. Rofliis p. 101. arden Skar 
som derfor blev lagr paa England kaldtes Danageld, og at af hver Hyde eller 
Tonde Hartkorn efter vort Maal (endffiont der i sig selv er i Henseende til 
Qvantikaten stor Forffiel imellem disse tvende Beregninger, men begge betyde er 
vist Stykke Jord i Skatte-Beregningerne) maatte da i hele England gives tre 
Pens; og Aluredus Bcverlafenfis p. 114, som regner alle disse Skatter sam
men, og faaer ud en Summa af 134000 Pund; men da regner han den sidste 
Skat for 48000 Pund, som og de fleste giore, og er det ogsaa langt rimeligere, 
end at den kun belob sig til 8000 Pund; thi man seer af de andre Skatter, at 
de Danffes Fordringer alt stege hoyere og hoyere. En stor Deel af disse Penge 
ere vel blevne fortarede i England, men endeel ere dog ventelig spadserede over 
Havet til Dannemark, og ere der i Fremtiden blevne omsmelkede og omgjorde 
til Danff Mont, efterår vort Folk havde faaet sin egen Monk. Den larve 
Spelman i G loliario Archaiologico i det Ord Libra larer vs, at et Angel- 
Saxiff Pund indeholdt 48 Skillinger, og hver Skilling igien fem Penge; Og 
som alle Penge i de Dage bestove af purt Solv, saa var det let efter Vagten 
at komme til eet Pund, som i sig selv kun var en indbildt Mont. Det var el
lers ey allene Solv, som de Danffes Fingre kloede efter; ney, de forstode sig 
og paa Guld, og paaftove til Losning af Erkebisp Elpheg 60 Talenter Guld, 
hver Talent beregnet til $0 Punds Vagt, som du Fresne vidner i det Ord Ta
lentum i hans fortreflige Gloflario mediæ & infimæ latinitatis; Og da den 
gode Erkebisp ey vilde forstaae sig herpaa, bleve de saa forbittrede, at de drabte 
ham. T'l Soes vare de Danffe magtige i denne Konges Tid, og gior Dron
ning Emmæ. Encomiaft. p. 166. folgende pragtige Beffrivelse over hans Flove: 
Stavnerne vare hope, Snablerne bekladle med Kobber, foran saaes forgyldte 
Lover, i Masterne Fugle og Drager. Der vare og forgyldte og forsolvede 
Mands Billeder, Tyre forestillede, ligesom de vilde stange, og Delphiner 
stobte af Electro, ja mange andre ubekiendle Dyr udgravede; Siderne afSki- 
bene vare herligen malede, forsolvede og forgyldte. Men Stavnerne af det 
Skib, som Kongen var paa, ffinnede frem for dem alle. Da de lagde ud af 
Havnene i utallig Mangve, floge de alle Bolgerne paa eengang med deres Aa- 
rer. Saa pragtig og poetiff afmaler denne Skribent Kong Svends sidste Tog 
til England, som ffeede 1013. Men i hvor storTEre end denne Konge, og 
end mere hans Efterfolger indlagde sig i disse Engeiffe Krige i Henseende ril 
Stridbarhed, i hvor mange Penge end de Danffe tillagde sig i England, ja i 
hvor kosteligt det end synes, ar England maatte tage imod en Danff Konges
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Herstab, saa tvivler jeg dog paa, at Dannemark havde nogen virkelig Nytte 
as alt dette; Thi som England er i sig selv et bedre Land end Dannemark, og 
Forssiellen var i de Tider endda langt storre end nu, saasom Landet vgJndvaa- 
nerne i England havde da allerede varet cultiverede, og Dannemark derimod 
var endda begroet med Barbarie, saa forlove de Dansse i Hobetal deres eget 
Land for ar nedsalte sig i England, hvor de giftede sig med Engelsse Fruentim
mer. Dette er een af de fornemste Aarsager hvi Dannemark, som havde syn
test saa stark i Svends og Knuds Tider, maatte noget efter den sidstes Dod 
give sig under Kongen as Norge, og kunde i lang Tid med Moye imodstaae de 
Norsses Vaabener. Overalt er derre den sadvanlige Frugt og Folge af langva
rige og blodige Krige, i hvor lykkelige« de end fores. Ak de Dansse nedsatte 
sig i England, vidne folgende gamle Skribenter: Ditmarus p. 409: Den 
Sapisse Kronike p. 433. Aar. 1002. hvor den taler om det store og svigefulde 
Blodbad, som de Engelsse giorde paa de Dansse; Mathæus af Westmynster 
p.199 og 200; Florentius Vigornienfis p. 609. under Aar 993, p. 6n Aar 
Loor, og p. 614 Aar 1012, som der beretter, at endog 45 Dansse Skibe flöge 
sig tik de Engelsses Partie, og lovede at beffytte dem imod deres egne Lands« 
mand, naar de singe Fode og Klaver for det. Wallingford ap. GaleumT. 3. 
p. y47, at de Dansse boede i England siden Kong Adeiftens Tid, som var de
res Velynder, og at de besadde de beste Egne; Kongerne brugte dem stedse i de
res Krige, og maatte hvert Huus, som det formaaede, forsyne een Dansk med 
Victualler, herover tog deres Antal til Dag for Dag, og dersom nogen af 
dem enten ved Sygdom, Alderdom eller anden Aarsag gik af, saa fik de strap 
frisse Folk fra deres Faderneland, hvilke havde den ssionneste Leylighed atftette 
i Land i Ost-Angeln, baade for Stadets Narheds Skyld, saa og for de gode 
vg beqvamme Havne, som der findes. Hver Dag kiemre de deres Haar efter 
en gammel Skik ibkant dem, om Sondagene ginge de i Bad, og forandrede 
ofte Dragt, sogende paa alle Maader at pynte sig ud. De vare me
get for at indsmigre sig hos de Engelsse Koner og Jomfruer, og var dette een 
af de fornemste Aarsager, hvi Englanderne fore saa grusomme afsted med dem 
i det store Blodbad, og ssaanede ey engang deres egne Fruentimmer, som vare 
giftede med dem, eller og havde avlet Born med dem; ja flaaende end vg Bor
nene ihiel, og p. 548. at mangfoldige Dansse boede i Pork, hvis Sprog derfor 
og narmede sig de Dansses Tunge; Joannes Roflus p. 101 og 102. at Kong 
Edgar fornemmelig tillod de Dansse at nedsatte sig i England, saa at der neppe 
fandtes en Flek hvor de jo boede, til de Enqelsses store Skade, saasom de 
.fom starke Drankere og larte dem ar drikke; Thomas de Walfingham p. 427. 
i Camdeni Anglicis og WilhelmusGemmeticenßs p. 635, i samme Sam
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ling vidne , ar de Danffe boede overalt i England, da det store Blodbad 
ffeede paa dem.

I Svends Sons og Efterfølgers Knuds Tid opnaaede Dannemark den 
hoyeste Spidse af Magt, som det nogensinde haver besiddet, ved Undertvingelsen 
baade af England og Norge. Derfor leed og Jndvaanernes Seeder og Op' 
forsel tilligemed Handel og Vandel storre Forandring i hans Tid end i nogen af 
hans Formernds, hvilke Ting vi nu efter Aarenes Folge ville betragte. Den 
Flove hvormed han Aar 1016. drog ril England for at undertvinge det, udgiver 
Adamus Bremenfis p. 26. for at have bestaaet af 1000 Skibe, Ditmarus Bi
stop af Merseburg p. 410. af 340, og Dronning Emmæ Encomiaft. p. 168 af 
200. Denne sidstes Beretning fortiener meest Trovcerdighed, baade fordi han 
levede paa samme Tid, i et ncrr hosliggende Land navnlig Flandern, og selv 
havde seer Kong Knud og hans Dronning Emma, saa og fordi man gemeenlig 
gaaer den stkkerste Vey naar man udvcelger det mindste Tal, hvad enten der 
tales om Krigshårets, Floders, Penge-Summers Stvrrelse, eller om ustrd- 
vanlig Alder af Mennesker, og andre saadanne Ting. Bemeldte sidste Scribent 
vidner ellers og, at disse Skibe vare ladde med saadan Mcrngde Vaaben og 
Skiolde, at det var ncrsten mroeligt, at Skibs« Snablerne vare udzirede med 
Mennessers, Lovers, Dragers, Tyrers Billeder af Guld, Solv og Metal, 
og at der paa den hele Flove ey fandtes nogen Tral, frigiven, eller formedelst 
Alderdom uduelig til Krigen. Ditmarus paa ovenncrvnte Sled vidner, at hvert 
Skib var besat med 80 Mand, hvilket viser at den hele Danffe Krigshcrr haver, 
dersom man legger det Tall 200 til Grund, bestaaet af 1600 Mand. Endffiont 
Knud mod Slutningen af samme Aar 1016. og Begyndelsen af 1017 faae sig 
erne og rolig Besidder af England , saa sendte han dog ey sin DanffeFlode bort 
fra sig til Dannemark for iois, da han kun beholdte 40 Skibe hos sig. Dog 
maatte Englanderne forst give den som en Tcere-Penge 72000 Pund, og sta
den Londen desuden nooo Pund. Dette bereute den SaxiffeKronikep. 15 r. 
Naar man betcenker de anseelige Penge-Summer, som de Danffe i Svends og 
Knuds Regieringer trak ud af England, saa er det ey at undre paa, at man t 
De nyere Tider haver paa adffillige Steder her i Landet, helst i Jylland, fundet 
i Jorden mange Engelffe Penge flagne af Echelred og Knud.

Esterak Knud nu rolig besad den Engelffe Throne, saa giorde han sig lige« 
saa megen Flid for at holde Landet sikkert, som tilforn at giore det usikkert. 
Scrrdeles lagde han stor vind paa at afffaffe alt Fribytterie, og derfor lod dråbe 
Soe-Rovere paa zo Skibe; v. Ditm. Mers. p. 420. Aar 1019. giorde han et 
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lykkeligt Tog mod Venderne efter al Anseende for det Soe-roverie, hvormed dr 
da allerede begyndte at plage Dannemark, see H. Hunt. p. 364. hvor grove de 
Dansses Seeder have da end vcrret, og hvor lidet Christendommen havde givrt 
Fremgang iblant dem, kan sees af det Wilhelm af Malmesbury forteller p. 82. 
at Kong Knuds Softer, fom var gift med Hertug Godwin," ey undsaae sig 
ved at kiobe Slaver og Slavinder i England, helst smukke af det sidste Klon, 
vg at sende dem til Dannemark til Forhandling og til et uanstændigt Brug. 
Derimod kan man ey andet end hoyligen bifalde Kong Knuds egen Opfsrsel, 
fom paa alle optankelige Maader fegte at udflukke det Had, som nnsten var ind
groet imellem de Engelsse vg Dansse. Til den Ende giorde han ingen Forssiel 
imellem dem, men holdt dem alle paa een Fod og gav dem lige Rang i Vart- 
ffab, i fit Raad og i Trefning. Ligeledes lod han overalt i England, hvor der 
havde varet Trefninger imellem de Engelsse vg Dansse, bygge anseelige Kirker 
vg Klostere, og bessikkede der Siele-Messer for de Afdode. De Kloftere som 
enten han eller hans Fader havde odelagt, lod han igien opbygge, M. Weft, 
p. 206. Rog. d. Hov. p. 437. Og som de Engelffe vare da ey allene mere 
polerte end de Dansse, men endog langt mere befastede i den Christne Troe, 
strasvm den lange havde blomstret iblant dem, da den endda ikkun var ny og 
svag iblant de Sidste, saa lod Knud indvie af den Engelsse Erkebisp ^rhelnorh 
adskillige til Bisper, og som det synes meest indfodte Engelffe, navnlig Bernard 
ril Bisp i Skaane, Gerbrand i Sielland i Roeskilde, og Reiner i Fyen i 
Odense, paa hvilke Steder der tilforn ey havde varet Bisper, fee Ad. Br.p.27. 
Udi hvilket Aar delte egentlig er sscet, vides ikke, bog maa det vare sseet for 
1029, saasom Adamus vidner, at det gik for sig imedens Umvanus var Erk» 
biss i Bremen, og han dode i bemeldte Aar. Mathæus af Westmynsterp.207. 
beretter, at Knud lod Aar 1022. oversatte de forrige Engelsse Love af Angel« 
Saxiss paa Latin, og befale at de ssulde efterleves baade i England vg i Dan
nemark; dog tvivler jeg hoylig om, at denne Beretning er rigtig hvad det sidste 
Rige angaaer, i det mindste for saa vidt de politiffe Loveanbelanger; dog mee- 
ner Pontoppldan i sin Kirke-Historie T. i. p. i?2- at det vel er mueligt, ar 
den Kirke-Lov som Knud felv udgav i. England ogsaa haver gieldet i Dattue- 
mark, siden han var saa omhyggelig for Religionens Forfremmelse der, og man 
dog ey ellers finder nogen sårdeles Kirke-Lov givet af ham for det Dansse 
Rige, hvilken dog er saa nodvendigt og vcesentligt et Stykke, helst i en Religi
ons ferste Plantning. Omtrent 1026. er den Sammenkomst gaaet for sig i 
Hamborg imellem Kong Knud, den Bremisse Erkebisp Umwan, Bernhard 
Hertug afSapsen, vg de Slavisse Forster Udo og Sederic, hvorom Adamus 
x. 28. raler, og hvoraf Hvideldt i sin Bispe-Kreuike p. 9. haver tager Anled

ning 
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ning til at udgive dcn for det forste National Concilium, ogat sammenblande det 
med et andet, som holdtes siden i Slesvig. Men endssiont man ey har Aarsag 
at tvivle paa, at jo Kong Knud og Erkebispen have denne gang afgjort meger 
henhorende til Religionens Fremvext i Dannemark/ saa seer jeg dog ey, ar man 
egentlig kan kalde det er Concilium. 1027. drog Knud til Rom, og lod overalt helst 
i Kirker og Klosters, saa og hos Fattige og Syge store Tegn efter sig til Gav
mildhed , hvortil det Rige Englands Penge gav ham god Evne. Denne Reyse 
haver ellers mere end noget andet giort ham bekiendt og berommelig Udenlands. 
Af hans eget Brev hos Ingulph p. 59. sees, ar han da og erhvervede af Keyser 
Conrad, Kong Kudolplr i Burgundien og andre Forstcr, for alle sine Under- 
saaner saavel Danske som Engelske baade Kiobmcend og Pillegrimme Frihed til 
sikker uden Ophold ogAfgister ar drage igiennem deres Lande til Rom frem og til
bage. Endskiom der nu vel er venteligt at de fleste Pilegrime og sårdeles Kiobmcend 
have til den Tid vcerer snarere Engelsse end Dansse, saa viser dog dette denne 
store Konges Omhyggelighed endog for Handelens Opkomst hos os. Til hvil
ken Ende han og, som Knytlinga Saga beretter p. 30. stiftede et Giestgiver-Huus, 
ventelig i Rom, hvor alle Danske om Natten kunde faae Herberg. I Anled
ning af den Norsse Krig, som efter min Tids Regning udbrod 1030, beretter 
Heimskringla^.i. p. 674. at Kong Knud lod legge Beflag paa alleKiobmcmds- 
Skibe, fom da laae i England , paa det ingen af dem skulde robe hans Krigs 

'Udrustninger. Heraf mas man slutte at der da haver vcrrek temmelig Skibs
fart imellem Dannemark og England, hvilket det Dansse Fsikes store Lyst tik 
Soen, og begge Rigers Foreening under eet Hoved, glor saa meget mere tro
ligt; p. 67;. fortcrlles, at det Skib, som Kongen selv var paa, kaldtes Dra
gen, fordi der havde et forgyldt Drage-Hoved for an, og at der vare paa det 
60 Rader Banke, saa og at Hagen Jarl var paa lige saadan en Drage, som 
dog kun havde 40 Rader Banke. Seylene paa begge disse Skibe vare blaae, 
rode og gronne. Alle Skibene vare smukt malede over Vandgangen. Den U» 

< gierning, som Kong Knud ey lange efter bedrev paa sin Svoger Clv Jarl, i 
det han lod ham ihielflaae i St. Lucii Kirke i Roeskilde, blev ellers en af de for# 
nemste Aarsager til denne Stads Opkomst, saasomKongen for at stille Munke
ne tilfreds, og forfone denne Synd, gav kil Kirken et Herred, H. K. T. 1» 
p. 688, eller som Saxo vidner, p. 196. to Herreder. I der Aar 103 r. drog 
Knud, som der berettes i Heimskringla T-1 P. 707, med en Flove af 12co 
Skibe til Norge for at undertvinge Det. Derfom man nu vil regne, at Der 
kun have varer so Mand paa hvmSkib, saa har hans Krigshår dog belobet 
sig til 6oovo McenD, hvilke dog ey alle vare fra Dannemark, men mange og fra 
England, ja endog Norge. Siden Kong Knud herskede over lo Riger, saa er 
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det ey at undre paa, ottt dervar, font Snorre Sturleflon striver T-i. P. 612, 
ftsrre Pragt og Herlighed al see ved hans Hos end ved nogen anden Konges, 
saa og at han forcerede mere bort end nogen anden Konge. Han var derfor og i 
Stand til efter Saxonis Beretning p. 201. at opbygge paa sin egen Bekostning 
Boliger for Prcester paa mange Skæder, saa og Klostere, og at forege Mun
kenes Tal, og udbrede Troen. Endstiont nu Saxo vel ey siger, at han giorde 
dette i Dannemark, saa er det dog meget rimeligt, at han ligesaavel herudi ha
ver sorget for Dannemark, som for England, allerhelst siden man fra hans Tid 
af finder den Christne Tro at have næret i Flor og herstende hos os. Ja han 
besorgede ey aliene den Christne Troes Udbredelse i sine egne Riger, men ettdog 
i andres, som Svend Aagefen vidner p. 84, at han forte mange Præster og 
Bisper med sig fra England, hvoraf han lod nogle blive i Dannemark, og 
sendte andre til Sverrig, Gothland, Norge og Island, hvor de forde mange 
Sicrle til Christum. Men i hvor megen Umag han end giorde sig for at stad
fæste den Christne Troe i Dannemark, saa maa der dog endda have været man
ge Hedninger tilbage, saasvm'Aarbogeme afHildesheim Leibnitz, i Script. 
Bruns. T-1. P. 727. bevidne, at den Christne Troe stod Fare efter hans Dod. 
Det var ey allene ved Religionen at han sogte at polere sine Landsmænds grove 
Sæder, men og med at opmuntre og bestytte lærde Folk, særdeles Poeter, saa, 
ledes forærede han 6en351ænberThoraran Loftunga ;o Mark Solo, H K. 
T.i.P7rs, Sigvatur en halv Mark Guld, og Berfa Skalld Torfufon tvende 
Guldringe, der veyede een Mark, og er starpt Sværd beflaaet med Guld, ses 
Knytlinga s. p. 34. Munkenes forste Jndforsel i Dannemark, som Eric! 
Pomerani Kronike p. 268 tilstriver ham, maa og ester den Tids Tænkemaade 
regnes for en Forbedring af Landets Tilstand. Saa meget har man endelig ar 
takke dem for, saavel her som i andre Lande, at uden dem vilde vor Hlsto ie 
være end morkere og uvissere end den er. I hans Tid berigede og den yngre 
Othincar Bisp i Ribe Bispe-Stolen der fäaledes, at den næsten kan siges at 
være stiftet af hans Midler, og eyede han den tredie Deel af Vendsyssel, v. Ad. 
Br. p. 2Z og 26. Ved at lade flaae Mont i Dannemark forandrede endelig 
denne Konge meget den gamle Maade at handle paa, og kan man ey tage i 
Tvivl, at jo enhver af vore Konger haver siden ladet monte Penge, endstiont 
vi nu ey kan fremvise Penge af dem alle. Vel haver )eg t^ng Knuds Levnets- 
Bestrivelse p. n 5. sagt at det nok kan være rimeligt, at han har ladet staae Pen
ge i Dannemark, men at man dog ey kan være aldeles vis derpaa, saasom alle 
de Penge, der endnu ere tilovers af ham, enten aabenbare ere flagne i England, 
eller dog ey med nogen Vished kan henfores til Dannemark. Hertil meente jeg 
ar have tilstrækkelig Grund, eftersom alle hans Monter fyo5. Fountaine, Spel-

man 
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man in vita Ælfredi, Jacobseum og Laurentzen, Bircherodium, Mulenium 
err af den Beffaffenhed. Men hvor vanffeligt det er at fastsatte noget i gamle 
Histvrffe Ting, haver /eg og udi denne Post erfaret; Thi jeg haver siden udi 
den fortreflige og larve Svenfle Antiqvari Nicolai Keder i smukke Skrift, kal
det Numus aureus antiqvus Othinum exhibens p. 70. fundet folgende Mont, 
som upaakvivlelig er flaget i Dannemark; Paa den rene Side staaer Kongens 
Hoved med Krone Jog Omflrift: Knut Rex Daenor. og paa den anden et Kors 
med Omflrift: Godwine M.O. Nu kunde vel nogen sige og indvende, at denne 
Mom ey er af Canuto Magno, men af Canuto Sando, af hvilken vi have 
andre og flere upaawivlelige Monter; Men da denne Penge tilligemed flere 
Danfle ere funden i Jorden i Sverrige, og deriblant een med saadan Omflrift 
paa den eene Side: Harthecnut, og paa den anden: Outhencar on L., og denne 
Harthecnut var Kong Knuds Son og Efterfolger, og Navnet Othincar, som 
erDanfl, synes at vise at denne Penge er flaaet i Dannemark, faa er det me
get rimeligt, at den anden Penge er snarere hans Faders end St. Knuds, fom 
levede lange efter, allerhelst man og tilforn haver ey heller af Hardeknud havt 
andre end Engelfle Penge, da dog denne synes at vare flaget i Dannemark. 
Zeg anseer nu derfor det af mig herom flrevne i Kong Knuds Historie for urig
tigt, og holder for vist, at vi have Monr af ham flaget i Dannemark. Sit 
Kong Knud haver holdt et stort og talrigt Hof, det kan best sees af den bestan
dige Garde eller stauende Milice, som han holdt, og som efter Svend Aagefens 
Beretning p. 151 og 152. bestod af 3000 Mand, hvoriblant vare mange der 
ginge med forgyldte Oxer, og med forgyldte Haandgreb paa Svardene, hvilke 
Kongen eg derfor forundte sardeles Fortrin frem for de andre. Derover bestod 
og denne Garde kaldetl'hinZIith meest af fornemme og'anseelige Folk, saasom 
Armod udelukke Fattige og Ringe derfra. Til denne Garde sigter vel og Saxo 
naar han p. 196. beretter, at Kong Knud reyste om i sine Riger med 60 Ski
be, hvoraf hvert var besat med 100 Mand. For at holde Orden og Skik i 
denne Garde, var det, at Kongen udgav sin faa kaldte Witherlags Ret eller 
Gaards-Ret, som endnu er til paa det gamle Sprog, og som Svend Aagefen 
siden oversatte paa Latin, hvilken Version og er i Behold. Og er dette den 
aldste Danfle Lov, som vi med nogen Vished vide af at sige, faa at Norge 
herudi haver i Kong Hagen Adelfteens Love et Fortrin af nasten 100 Aar. 
Denne Lov stod ved Magt lige indtil Kong Nicolai Tid, da den kom af Brug, 
efterat den havde varet saa nar i 100 Aar. Tvende Siellandsfarere, Oppe 
den Viise, og hans Son Efkild vare de Fornemmeste, som Kong Knud 
ester Svend Aagefens Sigende p. 157. fornemmelig betieneve sig af til denne 
Lovs Forfanelse, og som han brugte som Secmairer, Og omend,tiont 
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denne Garde bestod af Folk der vare af mange adskillige Lande, strå maatte 
de dog alle rette sig efter een Lov og Orden. De mærkeligste Poster i denne 
Lov ere, ar p. 160. indføres en Slags Rang, saa at hver ffulde tage Seede en
ten efter den Tid han havde været iTieneste,eller og efter sine udviste Mandoms 
Bedrifter, saa og forordnes, at Beviser ffulde fores ved tvende Vidner, og 
at de for visse Forseelser ffulde sidde nederst, og enhver have Frihed til at kaste 
Been paa dem p. i6i, og de ogsaa spise og drikke af egen Potte og Beger , og 
ey fcellevs med de andre p. 162, arAarer herefter ffulde begynde fra Christi Om- 
ffieerelses Dag p. 166, ar alle Tratter i ffulde afgiores i Huskarlestevne, det 
er i Samling af Kongen og hans Mand, og Dommes efter to eedelige Vidners 
Udsagn p.r68, hvoraf folger at Tvekamp da blev afskaffet; Dog maa vel i 
agtrages, ar denne Lov ey strakte sig videre end til Garden, thi paa eengang at 
afffaffe den hele Almuens vilde Vasen, det var noget som overgik Kong Knuds 
og Enhvers Krafter; at Tratter om Eyendele og Num, ffulde afgiores ved 6 
Mands Eed af samme Fjerding som den Anklagede boede i, men mindre Ting 
ved tvende Mands p. 171; ar dersom nogen af denne Garde drabte hinanden, Da 
ffulde han enten miste sit Liv eller og vare landflygtig og kaldes Niding p. 175, 
kunde den Anklagede ey overbevises, da ffulde han frie sig med 6 Mands Eed 
p.r88, og begik nogen Forraderie mod Kongen, da ffulde han ey allene miste 
sit Liv, men og have alle sine Eyendele forbrudte p.192.. Men endffiont dette er 
den forste ffriftlige Danffe Lov, som er kommet til os, saa har man dog ey Aar
sag ar tvivle paa, at jo mange af disse Anordninger have tilforn varet i Brug 
ved vore Kongers Hoffer. I Winchester udgav Kong Knud og Love paa An- 
gel-Saxiff baade i Gejstlige og Verdslige Sager, som ffulde gielde i England, 
men hvor vidr, og om de have varet antagne i Dannemark, derom finder jeg 
intet. Der samme maa og siges om de Z4 Artikler om Jagten og Skovene, 
som Spelman haver an for c i Gloflario Archaiologico p. 240, og en anden om 
Mord P.I95- som Engelffe begik paa Danffe, hvilken i Summen skiller noget 
fra den som Saxo p. 199. anfører for Manddrab i Almindelighed, hvilket da og 
lange efter kunde forfoncs med Penge. Til Slutning om denne Konge vil jeg 
(inføre hvad Cypræusin An. Ep. Schlesv. C. 15. P.l92, og 94. beretter, som 
han selv maa vare ansvarlig for, nemlig at mange Kirker i Dannemark bleve 
i hans Tid opbygte af hugne firkantede Stene, og er andet Slags Stene, der 
er som en Cimem, og rakte med Blye, hvilket altsammen blev did ført fra Eng
land, som saa. meget lettere kunde ffee, saasom han og de andre Danffe Kon
ger, der regierede i England, gav deres Danske Undersaatter Tilladelse til at 
udføre hvilke Varer de vilde af England for ingen eller ringe Pris.

Efter
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Efter Knud den Store blev Hans Son Harde-Rnud Konge i Danne* 

mark, og en anden af Hans Sonner Harald i England. Omtrent ved samme 
Tider var det at Harde-Knud, som de fleste og beste Engelffe Skribenter be# 
rette, sendte sin Softer Gunhild til hendes Klareste Henrik, Keyser Conrads 
Son i Tydffland, med hvilken hun lange havde varet forlovet siden 1027. da 
hendes Fader var i Rom. Dog seer man af deres Beretninger, at hun er gaaet 
til Skibs fra England, og, som det synes, imedens hendes Fader endda leve
de, hvoraf jeg flutter, ar hun er bleven fort over til Dannemark, og derfra ud
styret af ft» Broder Harde Knud. Hvorom alting er, saa er det vist, at hun 
med stor Pragt blev udfort, og til den Ende baade det Kongelige og offentlige 
Skatkammer udtommede. Alle store i England fulgte hende kil Skibet, og 
bleve herom endda lange efter, som Wilhelm af Malmesbury ttiDner p. 77. Q3i# 
ser smngne. Det samme bekrafter og Matthæus af Weftmynfter p. 211., som 
levede nasten 300 Aar efter, med Tillag, at bemeldte Viser siunges overalt i 
hans Tid, og at det var utroeligt hvad hun fik med af Guld, Solv, Klaver, 
ZEdelstene og kostelige Heste. Under det Aar 1040 fortaller Pontoppidan i sin 
Kirke-Historie 1.1. p^i99. at en fornem Banff Herre ved Navn Stig Hvide 
stiftede det Kloster Essenbek i Jylland ved Randers, og at der er det forste Dan- 
ffe Kloster, som man med Vished haver Underretning om naar der er stiftet. 
Paa samme Tiid blev og i Randers bygger den forste Kirke ved nogle Engelffe 
Kiobmands Hielp. Da var og St. Iohannis Kirke i Viborg allerede bvgt. 
Saaledes seer man at Dannemark blev efterhaanden christenr, oplyst, poleret 
og riret med Bygninger, men at der ey er dermed gaaet saa fort, som man ge« 
meenlig indbilder sig; tvertimod ar det haver tager lang Tid, inden Hedenffaber 
og de grove Server kunde udroddes. Udi samme Aar besteg og Harde-Knud 
den Engelffe Throne efter sin Broder Haralds Dod; han kom did med 6oDan- 
ffe Skibe, og befoel kort efter sin Ankomst, at der ffulde gives hansSoe-Folk 
paa hvert Skib 20 Mark af de Engelffe, hvilket en Engelff Skribent udregner 
at have belobet sig til 21089 Pund, foruden 11048 Pund fom noget efter maak- 
te gives til z2 Skibe. En anden figer, at han befoel ar give hver af Roers
karlene 8 Mark, og hver Styrmand 12 Mark, eller kun 10 efter en andens 
Beretning v. W. Malm.p. 76. H. Hunt. p. 365. R. ab Houed. p. 438. S. 
Dun. p, 180. M. Weft. p. 211, og F. Wig. p. 623. hvorom alting er, saa var 
dette den sidste Skat som de Danffe hævede af England. De Engelffe rose den« 
ne Konge meget for sin Gavmildhed, hvilket var og det eeneste, hvorudi han 
flcrgtede sin store Fader paa, og anfore til Bevis, at han fire Gange om Da
gen holdt Taffel sor sine Folk, hvorhen og ubudne kunde komme, v.H. Hune, 
p. 365. Men at Kongens Rundhed i Mad og Drikke haver gaaet vel vidt,
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det kan man (lutre af hans Endeligt, som De, Engelsse eenstemmigen bevidne at 
have tildrager sig paa et Bryllup under Glassene, v. Ingulphus ap. Galeum t. 
i. p. 6r F. Wig. p. 624. og S. Dun. p, 181* Af denne Konge haves endeel En- 
gelsse Monter, men kun een, saavidr bekiendr er, ogisom jeg tilforn haver om» 
rert, der med nogen Grund kan holdes ftr at vare flagen t Dannemark. Hen
rik Knygthon i den Samling af de IO Skribenter p. 2326. giver de Dansses 
Forhold i England i denne Konges Tud et meget flet Skudsmaal, seerdeles at 
ingen Mand kunde have sin Kone, Datter eller Pige i Fred for dem, og at de 
derfor og fornemmelig efter hans Dod bleve udjagede. Nu stikker vel nogen 
Had og Pamsshed i dette Vidnesbyrd, som er altfor almindeligt, men ellers 
er det dog vel ey uden Grund.

Efter Harde-Knuds Dod, som tildrog sig 1042, yktrede sig den sam
me Svaghed i Dannemark, som gemeenligen i alle Riger, der forhen have 
giorr store Erobringer; thi de Danske maatte da underkaste sig de Norsse og de
res Konge Magno, den hellige Olai Son. Paa Viborg Ting gik hans Val 
eenstemmigen for sig, hvor de Dansse baade i de <rldre og i de nyere Tider pleye- 
de at vcelge deres Konger, som Heimskringla vidner t. 2. p. 27, hvoraf man 
maa (Tutte, at Viborg haver fra gammel Tid varet et anseeligt Sted. Kort 
ester sin Ankomst til Regieringe,r holdt Magnus en Sammenkomst i Slesvig 
med Hertug Bernhard af Saxen, Bezeliuo, Erkebisp i Bremen, RudoJpho, 
Bisp i Slesvig, og Thiadmaro, QMfp af Hildesheim, en indfodt Danss, og 
er der vel venteligt, at adssilligt Religionen angaaende er da og totant andre 
Ting blevet afgiort, helst siden saa mange Bisper vare der samlede. Dog mel
der Adamus, som p. 31. taler om dette Mode, intet herom, saa at det ey er 
paa nogen fast Grund, at de nyere kalde Det et Concilium. Venderne, som 
beboede Jomsborg, og vare starke Soersvere, tcenkte ved Denne Forandring i 
Den Dansse Regiering at unddrage sig det Dansse Scepter, som De fra Forst- 
ningen af havde staaet under. Men Kong Magnus forstod Det uret, drog did, 
indtog Staden, opbrandte den, og plyndrede det omkringliggende Land. Og 
da nogle andre Vender vilde siden efter forsoge deres Held imod Dannemark 
til Lands, gik Magnus dem uforsagt i Mode, og overvandt dem i et stort Slag 
ved Hedebye eller Slesvig, og satte saaledes Dannemark i Sikkerhed baade 
til Lands og Vands for disse Rovere, hvorved Handel og Vandel blev i fin 
gamle Skik. H. K. t. 2. p. 30.31.31.&C. Knyti S. p. 36. Ad.Br. p. 32. og 
Theod. Mon. p. si. og 52. Udi denne Konges Tiid sinder jeg ellers Kloben» 
havn NEvne't, og Det i Knytlinga Saga p. 38, hvor Den kun kaldes Havn, og 
ey siges, enten den var en. Stad, eller hvad den var, men af de eftersolgende
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Tiders Historie, faa og af Sammenhangen paa bemeldte Sted, fees at den da 
kun haver varet en Sammelplads for Skibe, hvor dog maassee allerede nogle 
faa Huse have varet bygte. Saavel Dansse fom Norsse Skribenter kieppes el» 
lers fom med hinanden om i at ophsye denne Konge for hans Tapperhed, Ret- 
fardighed og Godhed, faa at de alle eenstemmigen give ham Tilnavn afdmGs- 
de. Om hans herlige Love ssal jeg handle, naar jeg kommer til Norge, hvor 
han udgav dem, og hvor man og er vis paa at de have gieldt; da de derimod ey 
fynes at have varet brugelige i Dannemark. Med alt det blev dog Landets 
indvortes Fred ideligen forstyrret i hans Tiid ved de Opror, fom Hans Jarl 
Svend Ulsfon eller Estrithfon giorde, faa at Oerne og Skaane bleve jevnligen 
plagede med Mord og Brand. Af Magni Dansse Monter haves tvende: paa 
den ene staaer paa den ene Side en Mand med Omssrift af Latinsse Bogstaver: 
Magnus Rex, og paa den anden et Kors med Prikker om, og folgende Ru- 
nessrist: Sevin. Åulfiets. Frnte, hvilket Keder i fit Skrift: Runæ in nummis 
vetuftis p. 2i. forklarer faaledes: Svend (Dtai ærende, og er af den Me
ning, at denne Mont er flagen af Svend Jarl, imedens han endda var Ma
gno tro, og at ved Oiaus forstaaes den Svensse Konge Oluf Skoutkonge, 
med hvilken Svend var beflagtet. Den anden Mont bejkriver famme Keder i 
det Skrift kaldet Numus aureus Othini p. 70, at paa den ene Side staaer 
en bevabnet Mand indtil Brystet med Omssrift: Magnus Rex, og paa den 
anden et stort Kors med nogle Prikker om, og Omssrift: Outhencar On. L, 
ved hvilken sidste Bogstav upaatvivlelig maa forstaaes Lund i Skaane. Den
ne Mont tiener herligen til at stadfaste, at den forhen anforte af Hartheknut, 
fom i alle Maader er ligesom denne, undtagen Kongens Navn, ey er flaget i 
England, men virkelig i Danmark.

Magnus var faa god en Regent, at hans Underfaatter kunde ey andet end 
vare misssrnoyede med det Aar 1047, fom berovede dem ham, esterat han 
havde regieret 5 Aar i Dannemark, u i Norge, og kun opnaaet en Alder 
af ri Aar.

Hans Jarl Svend eller Eftrirhsiin, den store Knuds S oster» 
Son, besteg derpaa den Dansse Throne. En Herre, der vel var ulykkelig i 
Krig / helst i den Norsse, men fom dog bor regnes iblant vore beste og berom- 
meligste Konger, thi han fatte den christne Troe paa aldeles faste Fodder hos 
os, og giorde mere til Landets indvortes Forbedring end nogen af hans For
mand, hvorfor han og var inderlige« elsset af alle sine Underfaatter. Saa lan
ge den Norsse Krig varede, hvilken ey fik Ende, for Aar 1064, kunde han 
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dog et) ranke ret meget paa sit Lands Forbedring, thi den stridbare Norsse 
Konge Harald Haardraade foruroeligede aarligen Dannemark med sin Flove, 
og soer allevegne ilde frem med Mord og Brand. Jblant andre Stader ep» 
brandte han Aarhuus tilligemed Kirken. Ad. Br. p. z6, og plyndrede Sles
vig, eller som 2de Poeter, der vare narvarende, vidne i Heimskringl. t. 2. p. 96. 
vpbrandte Den.Torfius r.Z.p.284 beretter, at han der.fik et utroeligt Bytte, saasom 
Slesvig var paa de Tider den rigeste Stad i Dannemark, og at han forte 
fangne bort med sig de fornamste Mands Koner og Dottre, der havde flygtet 
did, som til et sikkert Sted. Faa Aar efter, omtrent 1066. blev denne ulykke
lige Bye atter indtaget, plyndret, opbrandt, ja aldeles odelagt af Venderne, 
Ad Br. p. 47. Saa ilde gik det denne Folke- og Penge-rige Stad, som efter 
Adami Vidnesbyrd p. 56. sendte sine Skibe til Venden, Sverrig, Semland, nu 
Preussen, ja indtil Grakerland, hvorved enten maa forstaaes Rusland, eller i 
det mindste, at Skibene lagde sig ind i de Russisse Havne, og Handelen siden 
blev drevet over Land ved Flodernes Hielp lige indtil Grakerland, hvor da man
ge Dansse, Norsse, Svensse, Engelsse og Russer opholdte sig, tiente Keyse- 
ren og vare bekiendte under det Navn af Ytermger. SlesvigS Beleylighed 
gjorde ellers, at den snart blev opbygt iglen, og kom nasten til sin gamle Her
lighed. Det er ey at tvivle paa, at jo Kong Svend og de Dansse have igien 
undertiden befogt Norge, og der holdet ligefaadant Huus, som de. Norsse hold
te i Dannemark, hvortil jeg og finder nogle Spor i de Jstandsse Skrifter, 
men hverken ere deres Felttoge saa noye bessrevne, ey heller synes de ak have 
varet af den Betydenhed ftrn de Norsses, thi Adamus, Der levede paa de Ti
ber , kalder den Norsse Konge Harald: Fulmen Septentrionis, fatale malum 
omnibus Danorum infulis. Overalt synes de Dansse at have fort denne Krig, 
med mere Lemfaldighed end de Norsse, hvilket maa nlssrives Kongens Omhue for 
at blodgiore fine Underfaaners haarde Sader ved Politesse og Christendom. 
SaaledeS afstod han fra at forfølge de Norsse for at redde fine Mand, ssom de 
havde kastet ud paa Havet, da han dog den Gang, kunde let have indhentet dem, 
og efter al Formodning flaget dem, siden han var langt stärkere; ligeledes lod 
han sig noye med at tage til Fange de Norsse, der vare paa 7 Skibe , og som 
bade om deres Liv, H K. t. 2. p. 98. og 99» da det dog paa de Tider var me
get brugeligt at ihielflaae alle Bevabnede og Harald kun si elven teede sig saa 
naadig. Denne langvarige og blodige Krig foraarsagede, at Havet var da 
meget usikkert, og at Soe-Rovere fra Lurland, Venden og andre Osterlande 
foruroeligede de Dansse Stromme, mod hvilke Kongen vel bessikkede Jarler 
og Skibe, men uden nogen synderlig Virkning, saaiange den Norffe Krigstod 
paa; gr Kongens egen Svster-Sou, eller rettere Broder-Son, Asmund, lag- 
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de sig efter Sse-Roverie, og plyndrede baade Ven og Fiende, hvorover han 
og tilsidst maatte ftette Livet til, H. K. t. 2. p. 113. Til de Tider maa derfor 
henfores hvad Adamus p. 56. beretter, at Belterne mellem Jylland, Fyrn og 
Sielland vare formedelst Soe-Rovere meget usikkre, thi efterat den Norste 
Krig var til Ende, er det ey ar tvivle paa, at faa omhyggelig en Konge for sit 
Lands Beste, som Svend, jo haver giert Anstalt til at dcrmpe disse Soerove- 
re, hvilketog Saxo p. 212. vidner, sigende at Kongens Son Knud erholdt 
store Seyervindinger over de Sembiste og Esthniste Soe- Rovere. Adamus 
p, ;6. taler ellers om en Maade, som de Danste da betiente sig af mod Soe» 
Roverne, og de langs Oster-Soen boende Hedninger, hvilken kommer over, 
eens med vore Kapere, dog med den Forstiel, at vi kun bruge Kapere i or
dentlige Krige, men disse gamle Kapere derimod vare bestandig i Brug, under 
Paastud at forsvare de Christne mod Hedningerne, faa at de kan ansees som 
De nu vcerende Maltheser-Riddere. At vcrre Hedning gav derfor da ligesom nu 
at vcrre Tyrk, en anden, faa kaldet Christen, Rettighed til at dråbe ham. 
Vor fcrlleds mennestelige Natur kunde ey redde ham. Ulyksalige Tider! ulyk
salige Scetninger! fom giere evig Krig og Rov til Dyd, og som under Reli
gionens Masqve og hellige Lofter og Pligter ophcrve Naturen, Religionens 
Grund. Disse Soe-Rovere, (thi lad os give dem deres rette Navn), kaldtes 
af de Tydste Astomanner, af de Skibe, som de fore paa, og af de Danste 
Vikinger, fordi de gemeenligen laae i Viger og Bugter, og lurede paa de for- 
bieseylende. Deres fornemste Ophold havde de paa Sielland, hvorfor der og 
fandtes stor Rigdom, som de ved Plyndren havde, sammenbragt. De gave 
Kongen aarligen en vis Skat for denne smukke Frihed. Det vcrrste var, ar de 
ofte plyndrede deres egne Landsmand, og stundom bleve selv neenige indbyrdes, 
og solgte hverandre imellem sig, ja endog til Hedningerne. Alt dette viser, 
hvor Haardt det holdt, og hvor langsomt det gik, inden det gamle barbariste 
Versen kunde afieggeS, og at denne ellers gode Konge og hans Folk vare end
da kun lidet polerede mod vore Tider at regne, da endog al Barbarie ey er af
lagt midt i det store Lys som en luttret Religion og Fornuft eller Philosophie 
haver antcrndk, hvorpaa kan time til Beviis den nersten barbariste Adferrd, 
som en ellers af de berommekigste Nationer haver i ncrrvcrrende Krig udviist tik 
Goes, hvilken vel fornemmelig maa tilstrives visse parriculieres og sårdeles 
Soefolk, der ofte ere mere upolerte, uoplyste og grove end andre; men dog tilli
gemed viser, at det er langt fra at Folk i Almindelighed ere nu bedre end tilforn, 
endstiomde have faa megen.bedre Leylighed dertil, og burde altfaa vcrre det. 
Dog maa man tilstaae til vor Skam, at det er for meget at fordre, at alle 
Mennesker skulde vcrre fornuftige og Christne. Men at komme til Kong Svend 
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lgim, da finder jeg, at han t Begyndelsen af sin Regiering/ omtrent 1050, 
daver i Folge af Ven Vendisse Konge Gothessalk, og Ven Saxisse .gitrtug Bern
hard giort er lykkeligt Tog imov endeel af de Vender, som kaldte fig selv Wil- 
zi, men kaldtes af de Tydsse Leuticii, og det egentlig imod Circipanerne, 
hvor han erhvervede stort Rov og Bytte, og dcrmpede dette roversse Folk, see 
Ad. Br. p. 39. og Ordericus Vitalis 1. 4. p. siz. in Duchesnii fcript. Norm, 
For ar fore alle diste Krige, hvoraf de steste ginge for sig til Vands, var der 
fsrnodenr at have anseelige Floder, som jeg og finder, ar Kong Svend ofte ha
ver havr i Soen; saaledes beretter Heimskrmgla t. 2. p. 94. at han engang 
havde paa sin Flove imod de Norske halvdelen af Almuen, p. 95. at hans Ski
be efter en da levende Poecs Ord.vare smukt malede og forgyldte, p. 97, ar de 
Dansse Skibe vare behcrndigere end de Norsse, p. 129. at den Dansse Flode 
var engang 300 Skibe stark, den Saxisse Kronike siger p. 174. at den Flode 
som Svend sendte 1069 ril England, bestod af 300 Skibe, hvormed kommer 
overeenS Wilhelm af Malmesbury p. 106, da Florentius af Worcelter deri
mod p.635. kun udgiver den for 240 Skibe. En anden Danss Flode, som 
1075. landede ved England, udgives af den Saxisse Kronike p. 183, 09 Wil
helm af Malmesbury paa ovenncrvnte Sted for at have bestaaet af 200 Ski
be. Det er ey at tvivle paa, at jo de Dansse, som saa vanre til Soen, og ha
vende saa anseelige Floder, have og vanker meget om paa Haver for at drive 
Kiobmandssab, enbssionrjeg maa kilstaae, ar jeg derom finder kun saare lider 
optegner, hvilket jeg dog rilssriver Skribenternes Skiodes! oshed, faa som dr 
faa overblevne Spor tydeligen vise, ar de da have havr en anseelig Handel, 
ja langt storre end den lcenge efter var, da de saa kaldte Hansestcrder havde dra
ger al Kiobmandssab ril sig, og qvalr endog Landets indvortes Handel; jeg ha- 
ver tilforn viser, hvor anseelig en Handels Stad Slesvig var paa de Tiver. 
Adamus vidner p. 58. at Bornholm, eller Holmen, som han allene kalder den, 
var en Samme-'plads og ypperlig Havn for alle de Skibe, der ginge til Grce- 
kerland, der er ar sige Rusland. Nu omstunder er der ingen god Havn ved 
Bornholm, men vel Tegn til, at den der har tilforn kunnet vare, som nu er 
grundet op med Sand og Mudder. Af samme Skribent p. 6s, kan man ey 
andet flurte end at de Dansse da have handlet paa Vinland, det er Nord Ame
rica , thi saa lyde hans Ord: desuden fortalte Kong Svend, at der endnu var 
af mange funder en Oe i det store Hav, kalder Vinland, fordi der voxede Vin- 
trcrer af sig selv, som bare god Viin; ja jeg haver og horr, ey som los Snak 
og Fabel, men efter rigtige Beretninger af de Dansse, at der er Overflodighed 
af Korn, som voxer vildt. Dersom det somlorkLos Hift, Norv. r 3. p. 331. 
beretter, har tildrager sig i Rossild, som jeg troer, thi Kong Svend opholdt sig 
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der meget, faa viser det tydelige« den Stads da verrende store Handel, thi der 
siges at langs ved Bryggerne laae Skibe og Kiobmand feylfardige til Saxen, 
Osterlandene, (hvorved fornemmelig forstaaes Esthland, Rusland, Finland, 
Lifland,) vg til Sverrig og Norge, hvilket sidste er det mcerkeligste, saasvin 
Krigen imellem Dannemark og Norge stod endda paa. Til Curland handle« 
de de Dansse ogsaa, thi Adamus vidner p. 58- at Kong Svend ved mange 
Gaver formaaede en Kiobmand til at bygge der en Kirke. At de Dansse og 
have handlet paa Grönland, eller i det mindste faaet Vahre derfra ved de Nor
sses Middel, det kan man see af Torføi Gronlandia p. 205, hvor der beret
tes, at en vis Islander kaldet KrokaRef bragte til Kong Svend 50 Falke, 
hvoraf de 15 vare hvide, 5 hvide Gronlandsse Biorner, Skindvahre, Hval- 
been, og Huden af Rosmer, hvoraf da giordes Ankertvuger, hvilke Vahre 
vare Kongen faa meget mere kicrrkomne, faafom han i lang Tid formedelst den 
Norsse Krig ey havde faaet stige. Saa anseelig Handel kunde ey andet end be
fordre Landets Velstand, og satte Kongen og Zndvaanerne i Stand til atgio- 
re nyttige Indretninger og Stiftelser, hvoraf folgende ere komne til os. I 
Jylland havde i Begyndelsen kun varet to Bispedommer, det ene i Slesvig og 
det andet i Ribe, hvortil siden det tredie i Aarhuus var kommet, som dog efter 
kort T>id gik ud igien, saa at hele Nord-Jylland var i geistlige Ting overladt 
til en reneste Mands Omsorg, som umuelig kunde bestride dem alle. Kongen 
stiftede derfor Riber-Bispestol i fire Dele, efterat Biflop Wall der var dod; 
een lod han blive i Ribe, ben anden i Aarhuus, ben Zdie i Viborg, og den 
4de i Vensyssel, som fik sit Seede, vm ey strax, saa dog siden, i Borglum; 
sie Adamus p. 39. og 5 v- Skaane havde hidindtil i geistlige Ting ligget under 
Bispen af Rossild, hvorfor det med bemeldte Landstabs Omvendelse og For
bedring havde gaaet langsom for sig. Denne Uleylighed afssaffede og Kong 
Svend, og stiftede der 2be Bispedommer, det ene i Lund og det andet i Dal- 
bye, heraf maa man stutte, at Dalbye haver varet et langt anseeligere Sted, 
end nu omstunder. Udi Lund blev Henrik Bissop, som havde forst forestaaet 
Kong Knuds den Slorrs Skatkammer, og siden varet Bisp paa Orken-Oer- 
ne, og havde fort bemeldte Konges Skat med sig til Danmark, men tit sin 
lllyffe, faafom den gav ham Anledning til at leve overdcradig, og at henfalde 
til Drik, hvorved han forkortede sit Liv, hvorpaa begge Bispedommerne bleve 
smeltede sammen til eet, og Sadet forblev i Lund, hvorimod den Lundisse Bisp 
Egino stiftede et Munkekloster i Dalby, hvor han tilforn havde varet Bissop, 
vid. Adamus p. 57- og Saxo p. 205. Det er ey at undre paa, at faa man
ge Bispestoles Oprettelse gav Kongen Anledning til at tanke paa at have sin 
egen Erkebisp i Landet, hvortil og maassee politiste Aarsager brev ham for ey 

langer



104 De Danskes og Norsses Handels Historie
tanger at siddes paa Hovedet af de Bremiste Erkebisper. Adelbert» som da 
var Erkebisp i Bremen, var og selv villig hertil, thi han tænfte at blive Pa« 
triarch over hele Norden; og da det ep gik an, niaatte og Kongen lade sit An- 
flag fare, og overlade denne ZEre til sin store Son Erik den Gode: fee Ada
mus p. 41. Domkirken i Roestilde, i hvilken Kong Svends Fader Ulf var ble« 
ven myrdet, havde kun hidindtil »æret af Træ, men Kongen befluttede, vente
lig for sin Faders Skyld, at lade den bygge af Steen, men den blev dog ikke 
færdig i hans Tid, som Saxo beretter p. 215; en Anonymus hos Weftphal 
r i. p. 1412. og 1413. vidner, at Kongens Moder Eftrith gav udi Bisp Wil
helms Tiid $0 Bondergaarde til bemeldte Kirke, ventelig forfin MandsSiæls 
Skyld, og at hun besorgede den opbygt af Steen. Kongen selv gav og for at 
forsone et Mord, som han der havde ladet bedrive, den halve Deel af Stevns- 
Herred til bemeldte Kirke, Saxo p. 211. Overalt vidner Ælnothus p. 18. 
at denne Konge berigede Bisperne og alle Geistlige, og at han baade selv bygde 
anseelige Kirker paa de fornemste Stæder, faa og herligen udzirede dem, som 
allerede vare bygte. Ja Adamus vidner p. sl. at der da allerede vare iSkaa- 
ne 300 Kirker, i Siellands Stigt 200, og i Fyens ioo, hvoraf man baade 
kan flutte, hvorvidt den udvortes Christendom havde udbredet sig, og hvor 
mange Jndvaanere der da omtrent have været: thi man maa i det mindste reg
ne ioo voxne Folk for hver Kirke. Og at denne Konge frem for alle andre 
Danste Konger haver giert meest til Religionens Udbredelse hos os, og til det 
endda vankundige Folks Undervisning, det bekræfter ogsaa Saxo p. 207. Udi 
Slesvig havde Kongen en Sammenkomst med den Bremiste Erkebisp Adal- 
berto, hvor under Giestebuder, som varede i 8 Dage, meget blev afgiort om 
Kirke Sager, Christendommens Forfremmelse, og Hedningernes Omvendelse, 
v. Adamus p. 38. Saadanne Samlinger med Erkebispen havde Kongen jevn- 
lig ved Eyder-Strommen, vid. idem p. 39. Det var ep allene udi fine egne 
Riger, at Kong Svend forfremmede Troen, men og udi sine Naboers, hvilket 
viser i hvilken Omgang og Anseelse Dannemark da stod hos Fremmede for sin 
Konges Skyld. Saaledes lod han ved Bispen af Skaane besorge Christen
dommen i Sverrig, som der stod paa svage Fodder efter den gode Kong Srein- 
kels Dod, og sendte sine Clerke baade derhen og til Norge med underliggende 
L)er for at undervise Almuen, hvorved mange i bemeldte Lande bleve omvendte 
og bedre underviste; Til den Ende holdt han stedse Venstab ved lige med de 
Norste Konger, Idaralds Sonner, Oluf og Magnus; han formaaede og Er
kebispen af Bremen til herefter at bestikke lutter Jndfodte til Prædikantere i Nor
den, da de tilforn meest havde været fremmede. Engelste og Tydste. Jndvaa- 
nerne paa Bornholm og af Bleking vare endda Hedninger, men bleve ved den
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Skaanste Bisp Egino omvendte, dobte og formanede til at odelegge deres Af* 
guders Billeder, og for de Penge, som de vilde givet ham, ar opbygge Kir- 
ker, underholde de Fattige, og frikiobe Fanger, som der vare i ftor Mcrngde, 
vid. Adamus p. 47.48.54 og 57. Slige Forretninger kunde Kongen saa me
get bedre besorge, som han var en tørt) Herre og vel underviift i Guds Ord, 
og desuden havde lange opholdt sig i Sverrige, saa at han kiendte Landet; og var 
det eyallene Theologien, som han var erfaren udi, men og andre Videnstaber, 
sardeles sir Lands Historie og sine Forfadres Bedrifter, hvorfor han og paa sin 
Bekostning lod undervise adstillige Gejstlige, hvorpaa haves er mcerkeligt Erem- 
pel udi hans Hof-Capellan Svend, en Normand, der siden blev Bistop i Ro- 
stild, vid. Adamus p. 39. 48. Ælnothus p. 13. Saxo p. 209, og Florentius 
Vigornienfis p. 639. Svend er altsaa den forste af vore Konger, som har ind
lagr sig Berommelse for Lårdom. Ey mindre Roes fik han for sin Gavmild- 
hed, hvorpaa Torfæus i sin Rorste Historie t. 3. p. 330.0g 331. fremforer et 
merkvardigt Epempei, og Ælnothus p. 13. i Almindelighed saaledes bestrioer: 
han underholdte og forsorgede Faderlose, Enker, Fattige, fremmede og sårde
les nodlidende Gejstlige, af hvilke Ord man med god Grund kan flurre, adhan 
haver stifter de fleste Hospitaler i Dannemark, som man siden finder i saadan 
Mangde. Men som alle Mennesker have deres Feyl, saa havde og denne ypper
lige Konge, thi han var meget hengiven til der smukke Kion, og avlede mang
foldige naturlige Born, hvoraf endog 5 efter ham bestege Thronen. Men her
udi vare for det forste de Gejstlige og Erkebispen i Bremen meget Skyld, som 
tvang ham ril at forstyde sin retmcessige Dronning Gunhild, var fra Sver
rige, under Paastud, at hun var ham for ncer beficegtet , og derncrst var det 
Danste Folk da ftrrdeles hengiven til denne Last, hvorudi, saa og i Mad og 
Drikke, de beginge de storste Uordener, vid. Adamus p. 39. for det ovrige 
var Kongen langt mere polerer end de fleste af hans Undersaatter, hos hvilke 
endda fandtes en scerdeleS Haardhed i Server, saa ac Adamus p. 57. striver, 
at de heller, for hvad Forseelse det end var, vilde halshugges, end taale Slag, 
og at der var ingen anden Straf end Spe og Trceidom, saa og at det var uan
stændigt, om nogen der var domt fra Livet, viste mindste Tegn til Frygt, langt 
mere, om han greed, hvilket endog blev laster, om det steede for eens n^rmesteS 
Dod. Overalt vil han ey rose nogen af deres Love, undtagen denne: ar be- 
sovedr Qvindfolk bleve solgte, hvilket dog efter mit Tykke ogsaa bcer Vidne om 
deres Haardhed, thi paa den eene Side at elste Kionnet, og paa den anden at 
straffe der og befrie sig selv, det er aabenbare Uretfcerdighed.

Hidindtil have vi seer det gode som dm christne Troe indforte hos os, nu 
maa vi og betragte der onde, som dermed fulgte, hvorhen jeg regner al LanverS 
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Rigdom blev fort ud til Rom, deels ved den aarlige St. Peders Skat, som 
Maatte gives til Paven, see Pontoppidans Dänischer Kirchen-Historie t. i.p. 
2 i r- og deels ved de Pillegrims Reyser, som de Dansse gjorde til Rom af An« 

tagt, vid. Torfæi Hift. Norv. t. 3. p. 330. cg 331. og hvilke siden vedvarede 
saa lange den Cacholsse Religion stod ved Magr. Om Haandvarker og Ar- 
beyde finder jeg kun saare ilden Efterretning, endssiont det vel er rimeligt, at 
de have tiltager baade i Tal og i Arbeydcrnes Mangde ved den Fred og Omgana, 
som da var med omkringliggende christne Folk, og siden man marker, atKiob- 
staderne have tiltaget i Tat ogStotrelse, hvilket sårdeles maa vare ffeet med 
Roeskilde, hvor denne Konge mecst opholdt sig- Saxo p. 212. Med air det 
finder jeg intet udtrykkeligt om Haandvatker og Konster, undtagen det Saxo- 
p. 208 beretter om den forstudie Dronning Gunhild , at hun broderede meget 
smukt, og forarede iblant andet en kostelig Kaabe til RoeskildeS Dom-Kirke, 
eg at der paa det Kongelige Konstkammer i Kiobenhavn findes et Kors af Ros- 
merTander med en Inscription, der tilkiendegiver, at Det haver tilhoret He
lena, ellers kaldet Gunhild, Kong Svends Datter, vid. Jacobæi Mufeunr. 
Siden de Dansse vare saa storeSoemand, saa maa man hoylig forundre sig 
over, at de, som Adamus beretter p. 58. endog i denne Konges Tid en vidste 
hvorvidt Oster-Soen gik, og at en Danss Mand ved Navn Ganund WolC 
fom han kalder Satrapa Danorum, hvorved ventelig stal forstaaes en Jarl, 
paatog sig sorgieveS at opdage dette. Er det saa, da maa det vare Langben af 
denBotnisseBugt, som har varet dem ubekiendt, thi den Finnisse have de npaa- 
tvivlelig kiendt, saasom de maatte fare til dens Slutning for at komme til Rus- 
land. I hvilken Anseelse Kong Svend ellers haver staaet hos omliggende Folk, 
kan sees af det Ordericus Vitalis fortaller l. 4. p. e 13. at der vare i den Krigs
hår, som han ftndte mod den Engelsse Kong Vilhelm Norsse, Engelsse, Po
lakker, Friser, Saxer og Vender, og Annalifta Saxop. 5:05.0g $o6.tF«vøv 
di corp. hift. m. ævi t. 1. at Kongen holdt Samtale og gjorde Forbund med 
Keyser Henrik den 4de, med hvilket sidste og Adamus kommer oversells, vid
nende, at han mere end engang havde Omgang og Forbund med Keyser Hen
rik den 3. og d tt 4. Ja den myndige Pave Gregorius 1. eller Hildebrand vi
ste ey allene Hen-agtelse men endog Fortrorlighed og Venst'ab imod ham, som 
hans overblevne Breve vidne, der staae p. 336. og zgs.. i den 12te Toure af 
Conciliis af den Venetiansse Edition. Denne Anseelse og Fonroelighed, tilli
gemed de Dansses jevnlige Omgang med de Engelsse , foraarsagrde, at mange 
Engellandere, der vare miSfonrsyede med Vilhelm! haarde Regimente, foriode 
deres Faderneland, og flyede til Dannemark, som ventelig ingen Skade har 
havt af dem, endssiym det synes ligesom de fleste igien ere dragne bort, fee Wil.- 
< =■ helm 
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helm af Malmesbury p. 104. I Jacobæi Mufeo S. 3. p. i. og 2. og hos Bir. 
cherod p. 50. finder jeg adskillige Monter af denne Konge, og deriblanc nogle 
Bracreater eller Hulpenge, som jeg dog tvivler om bor henfores til ham, men 
vel til Svend, Erik Emunds Son; thi jeg er af den lcrrde Sperlings Tanker, 
at den Engelske Konge Henricus 1. der kom til Regieringrn 1100. er den forste 
der har lader flaae saadanne Penge. Jeg kan ellers ey holde mig fra her at an
ni a rke, endffiont det ey vedkommer ncrrvcerende Forehavende, ar det Navn 
Magnus, som denne Konge forer baade i sin Gravskrift, paa ovenmeldteKors 
tilhorende hans Datter Helena, og hos mange gamle Skribenter, ey betyder 
den Store, men var hans virkelige Navn ligesaavel som Svend, og fom han 
efter al Anseelse haver rager sig eller maaskee faget, da han var Kong Magni 
Jarl, af Magno selv. Vor berommelige Baron Holberg havde derfor giort 
vel, om han i 1'in Danske Historie c. i.p. 182. ey havde railleret over dette Navn.

I hvadTilstand Dannemark ellersvar paa de Tider, vg at Landet efter al 
Anseende da ey haver havt saa mange Jndvaanere, fom nu, der kan best sees 
af folgende Adami Beskrivelse p. 55.2c. " Eyder-Strommen stiller Danner 
„ mark fra Nordalbingerne; alt det faste Land, som liager Norden for den fra 
„ Slesvig af kaldes Jylland, og har 5 ril 7 Dages Reyse i Lcengden, men 
,, er bredest ved Eyderen og bliver alt finalere og finalere. Landet er ufrugt« 
„ bart, og neesten ode, undtagen ved Floderne. Der ere store Skove; inden 
„ i Landet boe kun faa Mennesker for Jordens Ufrugtbarheds Skyld, og ved 
„ Soe-Siden ey heller mange af Frygt for Soe Rovere. Hvor der ere Fior- 
„ der vg Sunde, der ligge dog store Stader; som Ribe, hvorfra sey!es ril 
,, Frisland, Saxen og England; vg Aarhuus, hvorfra styles til Fyen, Siel- 
,? land, Skaane og Norge. Paa Fyen ligger Odense, en stor Stad, og er 
,, alle omkringliggende smaa Oer meget frugtbare. Sielland er 2 Dages R:y- 
„ se lang, og ncesten lige saa bred. Den har Overflod baade paa Korn og 
„ stridbare Mand. Skaane er det smukkeste Land i Dannemark og bar ogsaa 
„ Navn deraf. Det er opfyldt med stridbare Mand, har Ovtrflodighed paa 
„ Korn, og er riig paa Wahre. I Jylland er og den Bye Aalborg. Moen, 
r, Falster, Lolland, ere alle frugtbare, og have Overflodighed af Korn. Saa- 
„ vidt Adamus Hans gamle Scholiast skulde nasten bringe en paa de Tan
ker, at der da var Skibsfart fra Ribe paa Middelhavet lige til Jodeland. Ri
meligt er det, at de Danske, som siden vare med paa de hell ge Tog, ere style- 
de ud fra Ribe. Paa et andet tzsked siger bemeldte Scholiast, at der fra ? kaa, 
ne og ril Birca i Sverrig var en Seylads af 5 Dage, og derfra og til Rus
land afatter 5 Dage.

O 2 Kong



log De Danffes og Norffes Handels Historie
Kong Svend, hvis Navn stedse bor vare helligt hos os/ dobe 1076, og 

blev bans da levende aldste Son Harald Konge efter ham, som udi sin korte 
Regiering sad i bestandig Fred for udvortes Fiender, men plagedes derimod af 
sine egne Brodre, og det saa meget desto mere, som han aldeles ey var oplagt 
til Krig, men tilboyelig til Fred, og ligere en Munk end en Konge, som han 
beskrives i Knytlinga Saga p. 54. og af Saxone p. 214., hvilken dog siden ro» 
ser hos hans Broder Knud en ligesaadan Gudsdyrkelse, saa at det synes, 
at Harald kun er bleven saa flet afmalet, fordi han understod sig at tratte med 
Knud om Kronen, og havde endog den Lykke at erholde den frem for ham; hvor
imod til hans Ulykke Knud siden blev en canoniseret Helgen. I det mindste .sy, 
ires hans Love at vise, at han haver vceret en god, men ey en stridbar Konge, 
i hvor meger end Saxo laster dem; thi han afskaffede al Tvekamp, som indtil 
Den Tid havde varet brugelig i Rettergang, og gav de Anklagede Lov ril at be
frie sig med Eed, hvorfor og Ælnothus p. 19. striver, ar de Danste stedse siden 
sorlangede, ar hans Love maatte holdes ved Magt. Ja Svend Aagefen vid
ner p. 87- at han var den forste, fom gav de Danste Love, hvorved han enten 
maa forstaae striftlige eller almindelige, thi Knud den Stores Gaards-Ret er 
<eldre, men var kun for Hoffer. Derfor er der vel og, at en Anonymus hos 
iWeftphal 1.1, p. 1413. kalder ham, vir optimus, reélor juftiflimus. Sam
me Skribent beretter og, ar han befalede ar Skovene skulde vare almindelige, 
som de Magrige hidindtil allene havde tilegnet sig. Sin Gudsfrygt udviste han 
ellers efter de Tiders Maade i Underdanighed mod den Romerste Sroel, vid. 
Baronius t. 11. p. 539., og blev derfor og formanet af Paven ar sende unge 
fornemme Folk af Landets Bern til Rom, for at undervises i Kirkens Sager, 
Love og Skikke, Baronius p. 549. Det er ey at tvivle paa, at der jo ere blev- 
tie slagne Penge i denne Konges Tiid, endstionr vi nu ey kan fremvise nogen, 
som vi med Vished kan henfsre til ham, thi de som Bircherod udgiver for hans, 
ere Hulpenge, hvilke efter min Tanke ey have varet, ril i hanS Tid. Velftaaer 
et H. paa nogle af dem, men Bircherod tilstaaer selv ar det kan betyde Home« 
rus, Biskop i Ribe. Og hvad dem angaaer, hvorpaa staaer Araid, da om 
Dette endelig stal betyde Harald, saa kan derved forstaaes Harald Keila, Erik 
Eyegods Son, saafremt de ere Danste, eller og Harald Giile, Konge i Nor
ge, thi fordi Penge findes i Jorden hos os, derfor er det just.ey sagt, at ds 
ere Danste.

Harald regiereds i 4 Aar, fee H. K. t. 2. p. 190., og Kny ti S. p. 54., 
hvoraf alle vore Hrstsriestrivere have flurret, ar han er dsd 1080, Jeg haver 
selv tilforn varet af samme Mening; Erik Eyegods Historiep, 124, men nurroer 
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jeg snarere paa Grund af Pave Gregorii 7. Breve, at han er dod 1079, hvil« 
ket dog ey er det rette Sted her at udfore og bevise. Han blev begravet i Dal« 
bye, vid. Ælnothus p. 20, hvor der endnu er at see en gammel og anseelig 
Kirke, see Linnæi SkaanffeReyse p. 166, som ventelig er fra de Tider, aller- 
helst Klosteret blev der stiftet under hans Faders Regiering.

Efter Haralds Dod kom hans Broder Knud paa Thronen, en stridbar 
eg hurtig Herre, men derhos strcrng, og meenende at hele Religionen bestod i 
at forfremme Gejstligheden, og pryde den udvortes Guds Tieneste. Strax ved 
sin Ankomst til Regier ingen sogte han at giore Havet sikkert ved at dampe SoH 
roverne. Til den Ende Ängreb han Kurer, Sember og Efther, og odelagde, 
som Saxo vidner, p. 214. aldeles deres Riger. Disse havde udi hans Broders 
svage Regiering meget foruroliget de Dansse Stomme, men Knud tugtede dem 
saaledes, at hverken de eller andre Soerovere torve mere i hans Tid giore det, 
v. Knytlinga Saga p. 56. Anseelige Floder horte til at udrette saadant, og 
dem havde og Kong Knud, thi Engelsse Skribenter vidne, at den Flove hvor
med han siden agtede at bekrige England, bestod af af iooo Skibe, Wilhelm 
afWalnesburv p. 106. ogj Chron. abb. S. Petri de Burgo p. 51. Den samme 
Tryghed som han havde forssaffet til Soes, sogte han og at indfore til Lands, 
hvorfor han uden Persons Anseelse straffede alle Misgierninger, men paadrog 
sig og derved de Stores Had, fornemmelig ved det han ey vilde tage mod Pen
ge-Boder for Manddrab og andre saadanne Forseelser efter de Tiders Viis og 
Love, og tilegnede sig selv de henrettedes Midler, uden at lade deres Arvin
ger faae det mindste deraf. Manddrabere, Rovere og Tyve bleve uden For» 
ssiel aflivede, enten de vare Fremmede eller Jndenlandsse. De som havde lem
lastet andre, bleve straffede paa selvsamme Lemmer, de havde tilfoyet andre Ska
de. Hair forordnede og, at hvo der havde mistet noget som ey var under Laas og 
Glemme, eller og en los Hest, og andet saadant, ffulde faae deres Vcerdie er
stattet af Kongen, hvorved han bragte det saavidt, at der tilsidst eybegikkes no
get Tyver ie i hans hele Rige. Han forbod og sine egne Undersaatter, at de ey 
maatte rove til Sees , paa andre, ey engang paa Venderne, endssiont de vare 
Hedninger og de Danffes gamle Fjender. Fra hans Tid af kan man derfor 
regne, at de Dansse have aflagt Fribytterie, hvortil fornemmelig Det Exempel 
gjorde det meste, som Kongen viste paa den bekiendte Blod-Egil, hvilken han 
med de fleste af hans Mand lod uden al Naade henrette. Mod Fremmede 
teede han sig meget billig, i det han gav dem samme Rettigheder og Friheder 
som Jndfodte, v. Æ'nothus p 33, Saxop. 214.Knyti. S. p. s8,64, 76og90. 
Da er ey at tvivle paa, at jo Handel og Vandel haver vedsaa god Tryghrd 
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baatze til Lands vg Vands meget tiltaget, endskiont man formedelst Skribenter
nes Forsommelfe ey finder noget derom optegner. Med de Norske, og deres 
Konge Obdf Kyrre holdt Knud got Venskab, vg blev derfor og hjulpet af dem 
med 60 Skibet hans forehavende Tog modEngelland, hvorimod han fgien gav 
dem Lov ril ar handle hvor de vilde i hans Rige, v. Heimskringla T. 2. p. 193. 
Det er ey heller at tvivle paa, at der jo haver varet megen Omgang imellem 
Dannemark og Flandern i hans Tid, siden Kongen agtede den Flandriffe Gre
ves Balduini Datter Ethela, hvis Broder Robertus Frifo da regierede i Flan
dern, Saxo p. 214, og Wilhelm af Malmesbury p.105. Greven af Flandern 
havde derfor og 600 Skibe fardige til Kongens Tieneste, da han vilde bekrige 
Engelland, idem p. 107. Af Gregorii 7. Breve seer man og, at denne Kon
ge haver staaet i stor Anseende udenlands, helst hos det Romerske Hof, hvorover 
matt dog ey maa undre sig, siden han var Gejstligheden faa meget hengiven. 
Herman, fom Saxerne havde udvalgt til Keyser imod deres retmassige Herre 
Henrik den 4de, efter Pavens Tilskyndelse, tog derfor og i sin Nod Flugten til 
Dannemark frem for tit noget andet Land, v. Annalifta Saxo p. ;6F. Silde* 
Fiskeriet som da gik meget stark til i Sundet; og var et af Skaanningernes 
fornemste Narings Midler, (Knyclinga S. p. 56.) haver og ventelig meget be
fordret og udbredet Handelen. Men at Landet ellers haver ey overalt varet saa 
bebygget og dyrket som nu, derpaa haves et nyt Beviis i den store Eege- og 
Boge-Skov, som da gik langs giennem Halland, og som Jndvaanerne kun 
nyttede til at fode Svin i; thi nu omstunder er der ingen faadan Skov, men 
Landet mere oproddet til Ager og Eng. Det er ellers markeligt at Kongen 
paastod, at denne Skov tilhorte sig , og at Almuen havde intet derimod at 
indvende, hvilket bekrafter det forhen anforte af Saxone, at Skovene i gamle 
Dage tilhorte de Magtige og Store, og viser tilligemed, at Knud rykkede sin Bro
ders Haralds Anordning, som havde Denket Dem til almindeligt Brug. K.
S. p. 54 og 56. Det er ellers markeligt hvad samme Saga p. 56. vidner, at 
Kongen med Almuens Samtykke paastod, at alle ode Jorder og Havet vare 
Kongernes. Rettigheder, eller som vi kalde det, Regale. Det synes ligesom 
nogle nye Kiobstader ere opkomne i denne Konges Tid, i det mindste finder jeg 
Da forst navnet Randers, eller som de gamle kaldte den Randar-os, K.S.p. 102, 
og Medalfar i Fyen, hvor da allerede Overfarten var imellem Jylland og Fyen, 
ibidem. I hvilken Anseende Viborg og haver varet, kan sees af DetÆinothus 
beretter C. 23. at der da allerede holdtes almindelige Samlinger, saavel i pri
vate Sager, som i offentlige og Lovene vedkommende, ligesom nu Snavst ng 
holdes. Udi Bygninger og anden Pragt tiltog Dannemark meget unDer Kinds 
Regiering. Da blev Roeskilde Dom Kirke fardig bygt af Steen ved den 
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flittige Biskop Svend Norbagge og udziret med Marmor-Pillere, og didhenfor
ceret af Kongen en kostelig Krone, saavel af Mamie som Konst, og Omgangen 
bygger af dem begge. Samme Bistop opførte og iRoeskilde er Kloster af Green, og 
gav derril affine egne Midler faa meget, ar 15 Prcebender kunde holdes ved
lige. ligeledes bygte han en Marice Kirke i Roeskild, en Marice Kirke og 
Kloster af Benedictiner-Orden i Ringsted, og en Michaelis Kirke-i Slagelse, 
hvilke tvende sidste Kirker ere endnu i god Stand, see Ælnothus p. 17, Saxo, 
P.2I5, 216 og 22Z, og en Anonymus ap. WeftphaL 1. p. 1413, og en 
anden T. 3.P.54Z. Aar 1085. blev den herlige Sr. Laurentii Kirke i Lund ogsaa 
fcrrdig og indvier af Bistop Richvaldo i Kongens Overværelse, som da teede sig 
meget gavmild, thi han gav Bisperne i Lund til evig Eyendom den fierde Deel 
af Kongernes Rettigheder i Monten, den fierde Deel af den Skar som Bor
gerne gave, og den fierde Deel af Sommer-Skatten. Al den Deel som Kon
gerne stulde have af der Gejstlige Gods, gav han til de ringere Gejstlige; Dog 
forbeholdt han sig de Boder som bleve paalagde for Ledings Veigring og for 
Freds Brud, saa og Arven ester dem der dode uden Arvinger. Saaledes 
kappedes Kongen og Bistoppen om at berige Kirken, den forste af sir Skat
kammer og sit Jordegods, og den anden af de Gaver som forhen vare givne til 
Kirken. Fremdeles stiftede Kongen bestandige Sangere, og ni Prcebender for 
Cannikerne, og Provstiet, og gav ogjaa noget til Skolen. Og paa der at alc 
dette stulde holdes desto ubrodeligere, saa vleve alle de, der vilde rykke der , un« 
derkastedr Bispernes Excommunication, see Saxo p 216 og Hvitteld T- r. 
p. 91. Mange andre Kirker bleve da og ved Kongens Omsorg bygte overalt i 
Dannemark, v. Erici Pomerani Kronike p. 268, men at de dog ey alle have 
varet af Steen, kan sees heraf, at St Albani Kirke i saadanBye, som Odense, 
kun var asTrce; K. S. p. 112. Det synes og ar den gamle Bygningsmaade 
haver, hvad Vaane-Husene angaaer, endda staaet ved Magr , saa ar Spise- 
Stuerne havevåret for sig, og Veggene rundt omkring inden t vceret beprydede 
med ophangte Skiolde , K. S.p.68, hvilker var en Levning af den gamle barba, 
riste Stridbarhed. Overalt, hvor Kongerne eyede Jorder, havde de ogGaar- 
der, eller Slotte, som vi nu kalde dem, hvilke ey vare anderledes bygte end 
gemene Huse. Dog siger Knydinga S. p. 'too- ak Gcrfarenda, enKongs- 
gaard i Norre-Jylland var rig, hvilker maa forstaaes saaledes, arder have 
varet kostelige Baaben og Klaver, og stor Mcengde af Korn og Creaturer. 
Over Stromme, i der mindste de smaae, vare stagneTrce-Broer, K S p.124, 
ril de Reysendes Beqvcemelighed og Handelens Forfremmelse. Hvad Dragt 
de Store da have brugt, kan best stes af den Bestrivelst som bemeldte Saga gi
ver os p.tL2, og 114, over de Klaver som Kongen og hans Brodér Ben diét 
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havde paa den sidste Dag de levede her i Verden. Kongen var ifort en kostbar 
Skarlagens Kiortel, som han tog af sig, og forcerede Præsten, iforewe sig der
imod en Skarlagens Kappe, hvorunder han havde en Silke Troye. Om Li
vet havde han et kostbart Bclte, hvorudi hang en ey mindre kostbar Kniv. 
Prinds Benedict havde en rod Skarlagens Kiortel paa, og Brynje, og uden 
om en Silke Troye uden Ermer, en forgyldt Hielm paa Hovedet,^ og et rodt 
Skiold i den eene Haand med en forgyldt Rytter i, og et kosteligt Svcrrd i den 
anden Haand. Hvor meget Kong Knud haver været Gejstligheden tilgiven, 
kan sees af de store Fordele som han indrommede dem; thi han lod sig ey noye 
med ar han gav dem Underholdning, men han anviste og Bisperne Plads iblant 
Rigets fornemste Mand, og over alle Verdslige Hovdinger; Han forordnede, 
at ingen Geistlig maatte dommes uden af Gejstlige; Han gav dem Magt til at 
paalegge dem Pengeboder som vare anklagede for nogen Overtrædelse mod Re
ligionen, og overlod saadanne Forseelsers Undersogning og Dom gandsse til dem 
allene, see Saxo p. 214. og 215. Over Helligdagene og Fasten holdt han og 
strængt, og saae til at de bleve firede ligesom i andre Christne Lande. Det synes 
og ligesom han har havt i Sinde at afskaffe Trældom; thi han kiobte Trælle for 
sine egne Penge, og satte dem i Frihed, v. Ælnothus C. 14/ men hans korte 
Liv hindrede ham i at gaae videre i dette prisværdige Forsæt, som vilde have giort 
hans Regiering berømmeligere end noget andet, hvorfor denne ligefaa umen tte# 
stelige, som ufornuftige Skik blev længe ftaaende ved Magt efter ham. Den 
store Naade som ban udviste mod Geistligheden haver bragt Ordericus Vitalis 
p. 650. paa de Tanker, at han forst haver fort Munke ind i Dannemark fra 
Conesham i Engelland, og stiftet et Kloster for dem i Odense; men jeg haver 
tilforn vist, at Munke have længe forhen været her. Det er bekiendt af Histo
rien, at det Tog, som han vilde giore til Engelland, gav Anledning til hans 
Undersaatters Opror imod ham, og hans derpaa folgende Dod, hvorfor jeg 
allerhelst siden det er dette mit Forehavende uvedkommende, ey her vil handle 
derom. Dog kan jeg ey holde mig fra at giore en Anmærkning, som jeg ey veed 
om nogen af vore Skribenter har giort, at Chron. Abb S. Petri de Bu go p. 
51. beretter, at den Engelske Kong Wilhelm bestak Kong Knuds fornemste 
Mænd, og ai Toget derfor fornemmelig gik overstyre. Betragter man alle an
dre da indlobende Omstændigheder, saa synes Kongens Broder Oluf at have 
været een af dem, der tog Penge for sin Part. Det Opror, fom de Da gke 
da giorde, bragte Kongen paa de Tanker, at nu var den bedste Leylighed for# 
haanden at tvinge dem til at give Præsterne Tiende, hvortil de hidindtil ey hav
de villet lade sig beqvemme. Men fom han endda ey kunde trænge igiennem her
med, see Saxo p. 215. og 218, saa xaalagde han dem en meget stor Skat, kal#
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det Nefgield, saaledes at hver der havde verret Styrmand paa Floden ffulde 
betale 42 Talenter, og hver Roers Karl 3; Paa denne Maade ncevner Saxo 
denne Penge-Straf, fom Svend Aagefen p. 96. forklarer faalrdes, at hver 
Styrmand ffulde bode 40 Mark, og hver Baadsmand z. Denne Straf var 
ey allene haard, men den blev endog drevet ind paa en haard Maade, helst ved 
tvende Rentemestere som Saxo ncevner, men med hvis Navne jeg ey her vil be# 
sudle mit Papir. Naar de ffulde imodtage Penge, og Metaller, da havde de 
falff Vagt, fom var langt stärkere end den burde vcere, saa at Marker neppe 
bleve af Skillingers Vardie, v. Weftphal. £.1.1x1413, Wilhelm cif Mal
mesbury p. 107, Ælnothus C. 16, H. K. p. 193, og Saxo p. 219, som leg# 
ger til, at de Skyldiges Eyendele bleve i denne Skat taxerede for visse Penge, 
som de maatte betale for at beholde deres Gods, og er det ey ar tvivle paa at be# 
meldte Rovfugle have jo og her faaet Leylighcd til at ove deres Uretfcerdighed, 
siden Taxationen var overladt til dem. Disse tvende ugudelige Mand bor der
for ansees for Kong Knuds rette Banemand, thi havde de ey drevet Underfaat- 
kerne i Fortvivlelse, saa havde de aldrig lagt Haand paa deres Konge; thi de 
Danste vare da allerede, som den Saxiffe Kronike ffriver p. 191. anseere for de 
trofasteste Folk i Verden, og have vi ey heller i vor Historie noget andet Exem
pel end dette, at den hele Almue haver reyst sig op imod sin Konge, og taget 
ham af Dage, og det som mere er, uden derfor nogensinde ar blive straffet. 
Kong Knuds Mord ffeede 1086 i St. Albani Kirke i Odense. Hvad denne 
Konges Monter angaaer, da henfores i Museo Legio tvende ey uden Grund til 
ham, hvilke, saafremt de virkelig tilhore ham, vise at der da allerede, foruden 
i Lund, bleve flagne Penge i Roffild og Odense. Hvorimod de som Bircherod 
haver, enten ere saa tvetydige, at man ey engang kan vide, om de ere 
Danffe, eller og, endffiont der staaer Canutus Rex paa dem, snarere kan 
henfores til Knud zte eller 6te, end til Knud 4de og Hellige , saasom de 
ere Hul-Penge.

Oluf blev Konge efter sin Broder Knud. De Danffe maatte, saasom 
han sad fangen i Flandern, hvorhen hans Broder Kong Knud havde sendt ham, 
udlose ham for 10000 Mark Solv, Wilhelm af Malmesbury p. 107; eller 
som en anden Skribent vidner for 32 Mark Guld, eller og 80. som nogle Exem
plarer af ham have, K. S. p. 128. At alle paa de Tider da ey have varet saa 
blinde og overtroiske, som man nu uden Forffiel gior dem til, kan sees uf bet Oluf 
ey vilde faste Troe til deJertegn, som en Prast vilde indbilde ham at tildrage sig 
ved hans Broders Grav; Men tvertimod riiffrev dem Prastens Bedragerie, 
K. S, C. 66, p. 132. Dersom ey alle vore Skribenter vare eenige i, at der
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ncesten Ven hele Kong Olufs Regiermg igiennem var Hunger og dyr Tid, faa 
fkulde jeg snart falde paa de Tanker, at de Geistiige og Munkene havde digter 
der af Had til ham, og for at vphsye hans Broder Knud. Men nu tor jeg ey 
ncrgte det aldeles, endstionr jeg dog troer, at de Danffe have mere sultet paa 
deres Papirr end virkelig i Gierningen. Saxo p. 222. beretter at Vejrliget var 
i 7 Aar bestandig saaledes, at det var tort om Vaaren og forst om Somme
ren, men meget fugtigt om Hosten, saa at Bonderne maatte i Baade afhugge 
de faa Ax, som stak Hovedet frem over Vandet, saa svemmede Agerne i Vand, 
hvorfor der og blev saadan Mangel, at en stor Deel af Jndvaanerne dode af 
Hunger; Det lidet Korn som de finge, maatte de torre i Bager-Ovner, og 
siden male og bruge til Veiling, saasom de ey kunde bage Brod deraf; Hun
geren gik saa vidt, at de rige maatte stille sig ved deres Solo og Guld for at 
kiobe sig Mad, ja endog salge ingenuitatis infignia, som Saxo kalder dem, 
men her ey er det rette Sted at undersoge, hvad han ved disse morkeOrdfor- 
staaer; Endog Kongen selv maatte ftelge sit Jordegods for at faae Korn, hvil
ket var i Overftodighed hos alle omkringliggende Folk, der undsaae sig ved i 
flig Tilstand at bekrige de Danste, som de ellers letteligen kunde have giort af 
med. Til sidst gik Hungeren faa vidt, at Kongen om Jule-Aften, da han 
fkulde tractere de Store, ey havde Mad nok til dem, hvorover han kort efter 
Dode af Sorg. ÆlnothusS. 16. p. 36, og C. zr.p. 69. striver, at baade Pest, 
Hunger, Sygdom og Frygt for Fienden hiemsogte Dannemark i denne Regie
ring, at Oper og Koer bortdode, at Fiffene omkomme i Havet. At Honnin
gen blev rar, fordi Bierne kreperede, at Skoven ey bar Olden, og at Jorden 
gav kun liden Seed af sig. Svend Aagefen p. 97. vidner og, at stark Hunger 
regierede i Olai Tid. En Anonymus hos Weftphal. T. 1. P. 1413. bestrivrr 
Den saaledes: I de 9 Aar Kong Oluf herstede, var ey er eeneste frugtbart Aar, 
saa at Heste og Hunde blrvr derfor stagtede til Fode. Erici Pomerani Kroni- 
ke siger og p. 268. at Hungeren varede i 7 Aar, og det formedelst det onde Veir, 
og at de arme Mennester sioges med hinanden paa Marken, faa at Kongen der
for fik det Tilnavn Hunger, som og Svend Aagefen vidner. Forfatteren til 
Knytlinga Saga C. 69, p. 140. er den som glor mindst heraf, naar han stri
ver, at Kong Oluf var en rig og gierrig Herre, og at stor Hunger var i hans 
Tid i Landet, saa og siet Justice. Hvor siet Tilstanden end var faa bygte dog 
Bistop Arnold i Roeskild da Steen-Muren omkring Roeskilde Kloster, og 
fornyede Malningerne, fee Anonymus apud Weftphal P* H’4, og en 
kostelig Steen-Kirke blev da og bygt i Odense, og efter Olufs Dod ind
viet hans Broder Knud til ZEre, Ælnothus, p. 69. Bircherod anforer 
vel nogle Monter, som han holder for at tilhore denne Kong Oluf, nren
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jeg troer snarere, siden de ere Hul-Penge, at de ere af seenere Tider, og tilho- 
rende Bisper, efterdi det Ord Rex ey staaer paa dem.

Saasnart01u5var dod sidst i Llaret 1095, blev hans Broder Erik Konge 
efter ham. Imedens Olukregierede, forte Erik Krig t de ostlige Lande, plyndrede 
Hedningerne, men lod de Christne, vare sigKiobmand eller andre, i Roe, 
K, S. p. 142. Neppe havde han besteget Thronen for den dyre Tid horte op, 
og Jorden igien bekom sin sadvanlige Frugtbarhed, saa at man kunde kiobe 
en Skieppe Korn for een Penge, eller og for to, efter en andens Beretning, 'og 
ginge der tolv Penge paa een Skilling, Saxo p. 224, Erici Pomerani Kroni
ks p. 268. Ved,samme Tider begyndte Ve saa kaldte hellige Tog, som ffiibte 
Europa' ved sit beste og stridbarste unge Mandstab. Vort Dannemark lod sig 
vg af en blind Religions Iver forfore til at lobe om med de andre, og en Danst 
Prinds ved Navn Svend drog did med 1500 vel bevcrbnede tapre og unge 
Danste Mand, hvoraf efter al Anseende ingen er kommet tilbage, v. Chrori. 
Hierofol, Reineccii 1.1. c.6, Albertus Aquenfis i Geft. Dei p. Francos 1.1. 
p. 186. De Danstes Iver var saa stor, at de, som Wilhelm af Malmesbury 
vidner p. 133. forlove deres daglige Drikke-Lave for at tage Christi Grav fra 
Tyrken. Noget efter at Erik var bleven Konge, giorde han et Tog til Ven
den for atdcrmpe og straffe det Soe-Roverie, som derfra var forovet paa de 
Danste Stromme udi hans Broders Tid. Han forte der Krig med megen 
Lykke, indtog og opbrandte mange Stader, og som det synes Julin selv, og 
tvang Venderne til at udlevere sig Soe-Roverne, hvilke hqn paa en gruelig 
Maadr straffede, saa at Venderne torve ey mere i hans Tid forurolige Danne
mark. Saxo p. 225, K. S. p. 148, rc. Omtrent 1098 giorde Erik en Pille- 
grims Reyse til Rom, og lob overalt Tegn efter sig af stor Gavmildhed, fora
rende til hellige Steder Ringe, Guld og Skrine fyldte med kostbare Sager. 
I Piacenza stiftede han et Giestgiverhuus, og i Lucca gav han saa stor en Ca
pital, at alle Danste, som af Andagt siden reyste til Rom, kunde af dets Ren
ter faae saa meget Viin at drikke, som de behovede. Paa denne Reyse fik han og 
Lofte af Paven, at Dannemark stulde bekomme sin egen Erke Bisp. K. S. 
p 146 rc. Saxo p. 226. Ey lange efter var en Samling as alle tre Nordiste 
Konger i Kongehelle, hvor Erik stiftede Venstab og Forlig imellen den 
Svenste vg Norste Konge som da vare i Krig sammen. H. K T. 2. p. 219. 
Aar iroi. bleve Kong Knuds Been med stor Pragt Skrinlagte t Odense i den 
nye Steen-Kirke, som blev kaldet efter ham. De bleve lagde i en Trae Kiste, 
der var beflaget med Kobber, vg hvorudi vare indfattede blaa vg gule ædelste
ne. Vel har jeg udi Kong Erik Eyegods Historie p. 150. sagt, at Kisten var

P s af 



n6 De Dansses og Norsses Handels Historie 
of putt Guld, mm det et en Vildfarelse , hvortil Æfnothi alt for prcegtlgr og 
<y nvyagnge Ord have givet mig Anledning. Bircherod t fine Noter over 
Ælnotho hos Weftphal T- 4- p. J437. haver selv seer Kisten som staaer i Mu
ren , og er nu vel meget spoleret, men dog saa, at man kan tydelig see, hvor
ledes den tilforn haver varet. Han beretter og ar denne Opdagelse ffeede 1694, 
og ar Kongens Been vare indsvobce i Linnet, Silke, hvorom Ælnothus raler, 
af rod og blaae mcenged Farve, og et Slags ubekiendt Toy, noget nar Bom- 
uld. Der bleve og indstiftede Gilder eller Selffaber denne hellige Konge til 
BLre, hvilke efterhaanden bleve oprettede i mange Danffe Stader, dog er det 
uvist, hvilket der er det aldste, see K. Stobei op, D 2. p. 278, Pontopp. A11. 
L r p. 238/ Weftphal. T- 3- Fræf. p.4. Disse Gilder kan, foruden at de 
tiemde til at are Helgene og Martyrerne, og holde deres Minde ved lige, og 
ansees for Selffaber, hvis .Lemmer havde forbundet sig sammen at staae hinan
den bi, og derfor tunte til at befordre Sikkerhed og Fred, endffiont de til sidst 
mod Indstiftelsens Hensigt snarere befordrede Ufred og Utryghed, og maatte hore 
ilde for den flemme Drik der gik for sig. I det Aar 1104 efterkom Paven sit 
Lofte om at oprette et Erke Bisp-Sade i Dannemark, hvortil Lund blev ud- 
ftet, Nicol i Chron. Arch. Lund, p, 3. Mod Slutningen affin Regiering 
fik Kong Erik det Indfald at tupfe til det hellige Land, hvilken Reyse ey allene kostede 
Landet mange Penge, saa at Kongen, derfor og imodtog det Guld, som Keyser 
Alexius Comnenus tilbod ham, fordi han var tom for Penge, K. S. p. 168, 
men ffildte det endog ved sin Konge, som dode pa Cypern omtrent Aar 1105. 
Kuytlinga Saga p. 170. vidner at Riget tog bestandig til i Velstand i hans Tid, 
p. 146. at han saa ssarpt straffede See- og StratemRsvere, at der til sidst var 
ingen af dem at finde i hans Rige, og at han var en lcrrd Herre, der talede 
mange Sprog, ogp. 162. at han forbedrede Landets Love, satteByeriStand, 
fom vare forfaldne og odelagte, og bygde paa sin egen Bekostning 5 Kirker 
af Steen. Wallin i sine Gothlandffe Samlinger !p 236. taler om en Kirke 
Lygt St. Oluf til 2Ere paa Øen Gothland as denne Konge. Om vi have 
nogen Mom, som med Vished kan henfsres kil ham, derpaa tvivler jeg 
hoylig.

Efterat den Danffe Handels Historie i det ure Sæculo et nu bragt til 
Ende, saa forekommer den Norffe i samme Tid ar undersoge, om hvilken vi 
have nogen mere Underretning, ved det at den fornemste Norffe Historieffriver Snor- 
$e Sturlefibn gaaer i alle Ting omstandeligere til Barks end den Danffe Saxo 
Gram - aticus. Efter Oluf Tryg vafons Dod ffistede Seyer-Herrerne Norge 
imellem sig, saa at dm Svenffe Kong Oluf fik den eene Part, den Danffe 
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Kong Svend den anden, og de 2de Brsdre og Jarler Erik og Svend den Adle, 
hvilke tilligemed forestod begge Kongernes Parter, og havde dem i Forlahning 
af dem. Enhver kan lettelig begribe, at saadan Deling ey kan vare synderlig 
fordeelagkig for Handels og Vandels Opkomst, allerhelst den ihielstagne Kong 
Olufs Frander, som vare magtige_Mand, ey vilde finde sig i Jarlernes Her
skab, og derfor hverken give dem lDkat eller Skyld, ja endog paa nogle Stader 
opkoge hos Ponderne den Skat, som de burde yde til Jarlerne; hvorfor og 
Almuen undertiden maarre betale Skat ril dem begge. Men af alle disse var 
ingen meer hovmodig og merglig end Erling Skiagllbn, som havde den drerbtr 
Kong Olufs Softer til cegte, om hvilken man kan lcrse i H. K. r. i. p. 393, 
Denne liden Myndighed, som Regenterne havde, foraarsagede derfor og, ae 
de Norste vare i deres Tid Ugesaa meget ude paa Soe-Roverie, som nogensin
de tilforn, saa at de fiefte Penge og Rigdomme, der vare i Landet, bleve meer 
forhvervede derved end ved crrlig Handel og Vandel. Jblant andre giorde dm 
Norste Prinds Oluf, der siden blev Konge og fik Tilnavn af den hellige, en 
rig Fangst paa et Sted kaldet Gundvalo Slot, beliggende i Seiiopolla, som 
jeg mener at betyde et vist Landstab i Spanien, thi han tvang Borgerne til at 
give sig 12000 Guldstillinger H. K. p. z85>- Liden Myndighed, og selvraadi- 
ge Undersaatter node Regentere til at gaae meget forsigteligen frem, hvilket vi 
og see at Jarlerne have giort, thi, endstiom de selv vareChristne, saa tvang de 
dog ingen til at antage Christendommen, men lode enhver have fin Troe, dog 
holdt de for Resten nape over Lovene, og vare derfor ogsaa elstede af de fleste.
H. K p. 373- Dog er det ey at tvivle paa, at jo disse Jarlers Gemyts Be- 
staffenhed haver giort meget kil saadan Moderation, allerhelst den hele Historie 
viser, at Erik fornemmelig har varet en fortreflig Herre, og en ret Helr, saa« 
vidt de Tiders Omstændigheder det vilde tillade. Hvorledes Huusholdningen 
har varer paa de Tider, i det mindste hos de Store, kan fluttes af folgende 
Bestrivelse over bemeldte Erlings: Han holdt stadig hiemme hos sig over zove 
Tralle foruden andre Folk; dem foresatte han et vist Arbeyd hver Bag, faa 
at de havde den ovrige Tid af Dagen for sig selv, naar de havde giort der far
digt; han gav dem og visse Stykker Jord til ar befaae, hvoraf Afgroden horte 
dem til; hver havde sit Arbeyd og Gierning for sig, saa og en vis fastsat Arp 
deel af Penge, hvormed de kunde forhverve sig deres Frihed, hvilken endeel er- 
langede, naar de havde kun tienr eet Aar, andre efter 2 Aars Forlob, og alle 
efter tre, med mindre nogen var alt for doven. For de Penge, som Trallene 
saaledes loste sig med, kisbte har; siden andre Tralle. De Frigivne lod han 
drage ud paa Sild-Fisterie, eller og oprodde Marker og ode Stader, og der 
bygge Huse; overalt anvendte han dem til nogen Forretning, hvorved de kun- 
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de fortiene sig noget. H. K. p. 364. Havde alle heller dog de fleste i Landet, havt 
denne Mands Sind, saa havde den indvortes Handel og Vandel snart fom# 
met i Flor, Folke-Mængden tiltaget, og Trællestanden efterhaanaen »ærmet ft g 
til sin Undergang, en Stand som er Menneffe-Slægten til Vanære, og som 
endnu har Sked midt iblant de saa kaldte Christne. Torfæus Hift. Norv. p. 
z. p 2i. beretter, at, Erik Jarl sogte ved Love at indffrænke den utæmmede 
Frihed, som gik i Svang med Tvekamper.

Efter Jarlerne besteg Oluf Thronen, som siden blev kaldet den Hellige. 
Han bragte alle sine Undersaatter til den christne Troe, men meer ved Tvang, 
Mord, Rov og Brand end ved Undervisninger og Formaninger. Fra hans 
Tid af kan man derfor regne Christendommens Fortsættelse i Norge, og He# 
denssabets Afffaffelse, i det mindste saavidt den udvortes Guds Dyrkelse an# 
gaaer. At Pragten endnu ep var kommet meget vidt i hans Tid, kan sees af 
folgende Beskrivelse over den Maade, som hans Moder Afta og Stif-Fader Sigur 
Stig toge imod ham paa: Da han nærmede sig Gaarden, lod hans Moder ved 4 
Avinder beklæde Veggene i Stuen, hvor devare inde, og legge Dyner paa 
Vænkerne. To Karle lagde Halm paa Gulvet, 2 satte Skienken op vg lilla« 
vede Drikke-Karrene. To satte Bordet frem, vg 2 bare Mad ind der- 
paa, to sendte hun ud i Forretninger, og 2 andre bare Aller ind. De 
andse Karle og Avinder ginge i Gaarden. 4 Mænd sendte hun ud i Boygden 
for at indbyde de Fornemste til Giest, og alle de som vare hiemme, maatte ta
ge deres beste Klæder paa. Faderen Kong Sigurd var da paa Ageren, og saae 
til, hvorledes hans Folk star Korn, og hostede det ind. Han havde da en blaa 
Kivrtel paa, blaa Stromper, hope Skoe, som vare sammenbundne om Leg« 
gene, en graa Kappe, en viid graa Hat, som sadde langt ned i Ansigtet, og 
en Kicp i Haanden med et forgyldt Solv-Hoved og en Selv-Ring om. Men 
da han fik at hore sin Stef-fons Komme, klædde han sig om paa folgende Maa
de: Paa Benene drog han Carduans-Svovler, med forgyldte Spore; han 
tforte sig Pelsværks Klæder ogen Skarlagens Kappe, bandt et kosteligt Sværd 
ved sin Side, og satte en forgylt Hielm paa sit Hoved. Saaledes prydet steeg 
han til Hest, hvis Sadel var forgyldt, og Bidsel ligeledes, og derudi sarte 
smeltedeSteene. seeld. K.p. 405. &c. Udi denne Beffrivning fremskinner velen 
Slags Lyst til Pragt, men derhos og en overmaade stor Simplicity i Sæder, 
vg tilligemed et fast Beviis, at Handelen endda ey havde giorr nogen synderlig 
Fremgang, ikke heller Konsterne. Deres Fode var lige saa simpel, og-lodede 
sig noye med hvad der fandtes i deres eget Land, fordi de ey vidste af andet ae 
sige, hvorved de dog uden al Tvivl bedre bevarede deres Sundhed end vi, for 
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hvilke begge Indier maa udtomme sig for at dcrkke vort Bord. Kong Olufs 
Kost hos Kong Sigurd bestod derfor kun den eene Dag i Fiff og Melk, og den 
anden i Kiod og Si, og saaledes stedse fort om hverandre, pag. 410.

Det eencste, hvorudi de Tider udviste nogen scrrdeles Pragt, var udi de
res Vaabens Udstaffering; Udi det Slag imod Svend Jarl havde de iooDe 
Mcrnd, der vare paa Kong Olufs Skib, paa sig Ringe-Brynier, et Slag, 
som anfaaes for de stcrrkeste til ar taale Hug og Skud, og Hielmer fra Nor, 
mandiede flestes Skiolde vare hvide med forgyldte Kors paa, eller og Kors 
af blaae eller rod Farve. Paa Hielmerne vare og Kors af blege Farver, og 
udi Fanen, som var hvid, stod en Slange, p. 424. heraf sees at det var siet 
bestilt med Kvasterne hos vore Forfadre, siden de endog havde visse Vaaben, 
naar de ffulde vare ret gode, udenlands fra, da dog Vaaben var der, som de 
frem for alt andet, lagde Vind paa. Dog vare Konster og Haandvarker ey 
aldeles ubekiendte i vor Norden, endffiont ey bragt til den Fuldkommenhed, ey 
heller saa almindelig bekiendte, som nu omstunder; saaledes sendte den Sven- 
ffe Princess Vngigerhur til Kong Oluf, som hun var forloved med, kostbart 
Toy med Guld og Silke indvirket udi p. 486. Vil man troe, at dette er for# 
arbeydetiSverrige, ogeyved Handel did indbragt, saa erdet ey urimeligt, 
at saadant og kunde gi ores i Naboe Riger Norge.

Paa et andet Sted tales om en Normand, der gik mr.d Skarlagens Kla, 
der, hvorudi var Guld indvirket, spiste paa en Solv Tallerken, og brugte 
Spyd, hvis Haandgreeb var indlagt med Guld, p. 658. og 656. En andens 
Dragt beffrives saaledes: han havde en lang Stridshammer i Haanden, en 
sid Hat paa Hovedet, en gron Kappe og linnede Buxer, p. 667, hvilket sidste 
jeg legger meeft Mcerke til, thi det viser at Lin etter Hor haver da enten voxet 
i Landet, og blevet der forarbeydet, etter og did ved Handel indfort. Hvorle# 
des Kong Oluf selv var vcebned, da han blev flaget ved Stiklestad, beffrives 
paa folgende Maade p. 776. Han havde en forgyldt Hielm paa Hoveder, et 
hvidt Skioly med etforgyldt Kors udi, et Spyd af det Slag kaldet Xefie, en 
ringe Brynie, og et meget got Svcrrd kaldet Hneytir, hvis Haandgreb var 
indlagr med Guld. Kort sagt, de Ting som hore til Krigen, Vaaben ogVcrr# 
ger, Skibe og deres Redffab, vare fast de reneste, som da bleve forfcrrdigede 
i Norge; men herpaa sorstode de sig og temmelig got, dog giorde de ey engang 
saadanne Ting i noget» Mcrngde, hvilket efter mi» Tanke kom deraf, at Mate
rialerne, neml g Jern og Metaller vare rare, og maatte fra andre Lande ind
fyres, ved det her ingen Bergveerker vare. Udi Tommer-Arbeyde synes de at 
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have besidder den stsrste Færdighed, og rales p. 786, om en meger konstig Tom- 
mrrmand, som rillige var Kivbmand.

Agerdyrkningen synes ar have været i bedre Tilstand, end man alminde
lig forestiller sig om de Tider, thi p. 555. tales om en dyr Tid, som formedelst 
Misvexr indfaldr i Trondhæm, saa ar jo længer Nord man kom, jo dyrere var 
det, hvilken vilde endda have trykker Almuen langt meer, dersom ey mange hav
de havr Forraad af gammelt Korn. Derimod var der overalt SonvenfieldS 
god Tid paa Korn.

Skulde saadan Misvext i vore Tider indfalde, da frygter jeg for, at For
raad paa Korn fra forrige Aar ey vilde findes hos mange, uden hos dem der 
legge det op for ar berige sig derved, og som blive fede og trives ved andres 
Mangel. Hoved-Aarsagen hertil er, naar jeg vverveyer alting, det ulykkelige 
BrændeviinsBrænderie, hvis fuldkomne Afskaffelse vilde i Henseende til Reli
gionen, gode Sæder, Sundhed, Landers Velfærd, Underfaqtternes Lykfa- 
lighed vcere af de onskeligste Folger, og efter mit Begreb fortiene dens Auror 
fiere og bedre ALresstorrer, end de Seyer-rigeste Krige have rilveyebragr de sto
re Erobrere, eller rettere Lyksaligheds Forstyrrere. Ovemneldte Uaar varede, 
som gemeenlig pleyer at ssee, meer end eet Aar, men strakte sig dog ikke længer 
end Nord i Landet, hvorimod Sonden paa var bestandig god Tid p. 571; Una
ret i Norges Nordre Deel blev og meger formerer ved Kong Olufs haarde og 
ubetænksomme Befaling, ar fra Agdesiden, Rogaland og Hordaland maarke 
aldeles intet Korn, Malt eller Meet borrfores af Aarsag, at han, efter de Ti
ders Sædvane, da Kongerne stedse reyste om i deres Lande, agtede ar komme 
did og at opholde sig der nogen Tid, hvorfor megen Færalie bebovedes til ham 
vg hans mange Folk. Der verste herved var, ar han biede næsten et Aar inden 
han drog did, og saaledes ril ingen Nytte forogede Hungeren Nord paa, p. 572. 
Der var derfor ingen Under, om hans Undersaatter for dette vg meer bleveham 
afspænstige, allerhelst de paa de Tider vare korte for Hoveder, og raalre ey me, 
ger. Efterår Misvexren havde varer i 2 Aar, indfaldt den og i der zdie for
medelst Mangel paa Sædekorn p. 576, hvilket gemeenligen pleyer saaledes at 
tildrage sig her, og som ved gode Anstalter i Tide dog lertelig kunde forebygges, 
hvortil vor retskafne lærde vg patriotiske Reétor Schöning udi sin Afhandling 
om Korn-Magaziners Oprettelse i Norge giver god Anledning. At Lander end
og da haver været dyrket paa Skæver, som ester forste Gyesyn ere heel ube- 
qvemme til at frembære modem Korn, kan fees afpag. 729, hvor der tales om 
Gaarder hoyr oppe i Validalen imod Lessoe, hvor der vovede Korn; ligeledes 
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hsyst oppe i Verdalen p. 760. Af Kiokken-Urter finder jeg ingen navngivne 
uden Log p. 804. Fifferie har fra gammel Tid af, som jeg og tilforn har vrist, 
varet et af Norges fornemste Narings Midler, dog finder jeg intet raler herom 
udi denne Konges Tid, undtagen p.651, hvor der siges om en, der boede paa 
Helgeland, ar der ved hans Gaard var god Fugle-Fangst, Fifferie, ScelhundS 
Jagt, og fandtes Mangde af Fugle-ALg, eller var er saa kaldet LEggevar.

Siden Agerdyrkningen var i saadan god Tilstand, saa finder jeg og, at 
der overalt har boet Folk i Landet, og det i temmelig Mcrngde, faa ak man i 
denne Konges Historie vel finder navnt alle de samme Boygder at vare bebyg- 
re, som nu omstunder, og i de fleste af dem ogsaa, at Kongen havde Gaarder, 
og Avling paa dem. Jndvaanernes Antal var derfor ey heller ringe, naar man sam- 
menligner der med nu varende; p. e 8 8. siges ar der udi enTid af2 til 3 Dage bleve af 
Jadderen og omliggende Egne forfamlede 1520 Mand, som kunde bare Vaaben, 
hvilket maaffee neppe ffulde gaae an i vore Tider. Den Krigshar, hvormed Kongen 
stridede imod sine oproriffe Undersaatter, var zooo Mand stark p.?6z, dog afden 
kan man eygiore nogen vis Slutning, saasom den for en stor Deel bestod af uden» 
landffe Folk. Sikkrere Slutning kan man g ivre af Oprorernes Hårs Styrke ,som 
efter p. 780. var saa stor, at aldrig havde nogen i Norge seet paa eerSted star
re Samling, endffiont Almuen allene var samlet fra Tronhjems og Bergens 
Stigter, som vi nu kalde de Lande, og der vare ingen fra Christiansands eller 
Christiania, eller Bahus Lehn, som da horte til Norge, og folgelig halvdelen 
af de Norffe vare i det mindste ey tilstade p. 786. og dog belob disse OprorereS 
Antal sig til 10000, p. 789. Af Flodernes ^Ltorrelse og Udrustning kan man 
og nogenlunde flutte sig til Folke-Mangden, og hvorvidt ve Tiders Pragt gik, 
folgelig og Omgang med Fremmede. P. 599. tales om et Nordlandff Lastdrager« 
ffib, som var rodt og hvidt malet, og havde randede Segl med Flag hvor
ved anmarkes at der havde Dak, hvoraf man kan simre, at de andre Lastdra
gere , i det mindste de Nordlandffe, vare da uden Dak, ligesom Jagterne nu 
omstunder. De Nordlandffe havde ellers ogsaa store Ekibe, og som vare ffik- 
kede til ar drage i Krig med, p. 647. Da Kong Oluf drog til Dannemark 
for at bekrige det, havde han en meget stor Flove, men hvoraf mange Skibe 
vendte tilbage, imedens han endnu laae i Norge, formedelst MandffabetsUtaal- 
msdigbed og Uvillighed, p. 670; ikke desto mindre havde han endda tilbage 60 
store Skibe, besatte med de beste Folk. p. 684.

Det Skib som Kongen selv var paa kaldtes Oxen, fordi et Oxehoved stod 
paa Forstavnen, hvorimod Bagstavnen havde Skikkelse af en S.itM, hvilke
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begge tilligemed Siderne afSkiber vare indlagte med Guld. Dem Skib var 
mddeelet udi 30 Rum.

Afalle disse Ting tilligemed den Farr, fom var imellem Norge , og Or« 
kenoerne. Hitland, Faroerne og Grönland, hvoraf Kong Oluf tog Anledning 
at giere bemeldte Lande sig Skat-skyldige, som han og, men forgaves, for« 
fegte med Island, kan man flutte, at der maa dog da have været nogen Han« 
Del i Norge, hvilket faa meget meer stadfastes ved felgende Beretninger, ud
dragne af den store Norsse-Historieffriver: Imellem De Norske, fornemmelig de 
der beboede Vigen, og Vest-Gotherne i Sverrige dreves en temmelig stor 
Handel, sardeles med Salt og Siid, som Vest-Gotherne ey vel kunde und
vare, hvorfor de kom meget i Knibe, da Kongen forbed at fere dem stigt til, 
p. 446, hvoraf man maa flutte, at Vest-Gotherne selv ey have havt stor Han
del, thi ellers havde de vel kunnet faae disse Ting andensteds fra. Vigen synes 
»veralt af alle Norske Landssaber at have drevet storste Handel, thi der ophold
te sig ey allene baade Vinter og Sommer mange Kiebmand fra Dannemark 
vg Saxen, men endog Jndvaanerne selv foere med Kiebmandskab paa Engel
land , Saxen, Flandern og Dannemark p. 447. Ja der vare endog Kiob- 
m«nd, hvoraf p. 448. navnes en, som seylede og handlede paa Rusland. Den 
samme kiobre der for Kongen kostelige Klaver, og en dyrebar Borddug for an
dre Ting, som Kongen havde antvorder ham i Hander, og som man ey kan 
vide enten de bestode i Penge eller i Vahre, saasom Skribenten der betjener sig 
uf det almindelige Ord Fe. Der synes ellers som nasten alle kostbare Klaver 
tre da komne til de Nordiske Riger fra Rusland, hvoraf man ey maa flutte at 
de ere der blevne forfardigeve, men at de ved Handel ere Vid komne fra Com 
stantinopel, og siden sorte videre, thi paa de Tider var stort Venskab og Om
gang imellem Russerne og Gråkerne. For alle de Skibe, som seylede til Rus- 
And synes Øen Gulland at have varet en Samlings Plads, hvilket efter mine 
Tanker haver giver den forste Anledning til Opkomsten af den mægtige Stad 
Wisbye, som dog ey kom i fuldkommen Flor for i naste Sæculo, efterat Sta
den Slesvig havde mistet al sin Handel i Kong Svend Gratehedes Tid, og 
Byen Sigtuna var blevet aldeles odelagt. Hvor tungt ovenmeldte Forbud paa 
Handelen faldt Vest-Gotherne, kan ydermere fees p.4>°. 48Z. Af alle Norsse 
Byer fl-nes ingen da at have havt storre Handel end Tonsberg, thi did kom 
Skibe ftaDannemark og Saxen, ag,fra alle Kanter i Norge felv. p. 491. 571. 600.

Med Finnerne, som da ligesom nu, boede langst Nord i Landet og paa. 
Zialdene, havde og de Norsse stor Handel og Omgang , aNerhelstFinnerne sto-
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de under Rorges Konge, og maattte give ham Skat,p.j552.og7sr. ikke alle
ne Ve Ver nu omstunder maa giore Ver, men endog mange af dem, forø nu lyde 
under Sverrige og Rusland, hvilket Reélor Schöning heel vel haver beviist 
udi sin ypperlige Afhandling kaldet, ForHg i den gamle Norske Geogra
phie. Ellers synes det ey, at de Norste have da virkelig sar sig ned faa langt 
Nord som nu omstunder, eftersom det nordligste Sted, hvor jeg finder ar de da 
have boet, er Tronæs p. 575, chi de lode sig noye med jevnligen ar fare til 
Finmarken, for at drive Skatten ind og ar handle med Finnerne eller Lapperne, 
som de og kaldes. Handelen paa Biarmeland havde de Norste ey heller endda 
aflagt, som kan sees af den p. 618, anforre anseelige Kiobfærd, forø Thore 
Hund og hans Sælstab giorde did hen. Handelen dreves der udi en Kiobstad, 
som laae noget oppe ved Vwinr-Floden, og vare de fornemste Wahre, forø der 
singes, Graaværk, Sabel vg Brever Skind. Men det mærkeligste ved denne 
Handel var, at det gik kun fredeligt til imellem Jndvaanerne og de Fremmede, 
imedens Markeder paastod; men saasnart der var til ende, og de Fremmede 
havde lagtud af Floden, faa anfaae de hverandre for Fiender, hvilket vifer, 
at Biarmerne vare endda et haardt Folk, og at ikkun Noden tvang dem til at 
handle med Fremmede, for at blive af med deres Wahre, og ar faae andre 
igien, som maa have været umistelige for dem. Til saadan Handel vare de saa 
meget mere nedre, saasom de ved See-Reverie ey kunde, fom andre Folk, er» 
hverve de sig fornodne Ting, efterdi desom alle Finner, paa de Tider, vare 
«stridbare, endstiont de vel maastee vare meer stridbare end de andre Finner. 
Af denne Leylighed betjente sig ellers Thore Hund og hans Sælstab, satte i 
Land om Natten, og berovede de Dodes Graver, hvor de fandt meget Gulv 
vg Ssw, efterdi Biarmerne havde den Skik ar nedlegge deres Dode medsaa- 
danne Rigdomme. Paa samme Sted var og er Tempel', hvorudi stod Biar» 
Mernes Afgud Jomata, fra hvilken de vovede et kostbart Smykke, som hang 
ham om Halsen, og en Solvstaal med Hanke, fuld af Solvpenge, der stod 
paa hans Knæ P. 620.2c. Strahknberg udi hans Nord» und Östliche Tyet
le von Europa beretter, at der findes ofte paa de Kanter kostbare Ting udi 
de gamle Graver, hvilket tiener til herligen at bekræfte St ur Icons Fortælling.

At ulovlige Stræger i Handelen, som nu meest bruges for at besvige Tol
den, vare da allerede i Brug, kan sees p. 649. vg 6so . endstionr den List, 
fom der anfores, var vel anbragt i anden Henseende. Siden de Norste hand
lede paa temmelig langt ftaliggende Lande, saa kan man være vis paa, at de 
ey forsomte at giore det paa et angrændsende, som Jarøteland, om det end al
drig meldres udtrykkelig p. 659. Meningen Nordmand finder jeg paa de Tider 
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at have vovet sig med Handel langer Sonder paa end den beromtePvet Sigva- 
dur, som i saadan Henseende drog til Nonen i Normandie p. 673.

At det haver varet sadvanligt, at Kiobmands Skibe/ fornemmelig ladte 
med Salt og Sild/ ginge da igiennem Oresnnd, kan sees af p. 69z. Ingen 
kan tvivle paa, at jo de Norste Weyes Besvarlighed haver fra de alleraldste 
Tider af km Zndvaanerne at betiene sig af Klof, saasom det ellers er om Som
meren umueligt paa mange Stader at frembringe Wahre, imidlertid finder jeg 
Log ey Klos udtrykkelig navnet for i denne Konges Historie p. 728. Imellem 
Island og Norge var sardeles jevnlig Handel, og synes Islanderne meest ar 
have faret paa Tronhiem; men hvor de end foere paa Norge, maatte de alle» 
vegne give en vis Skat eller Told, kaldet Landsre, hvilken ey maa have varer 
ringe, sidenden aset eeneste Skib kunde belobe sig til i o Marker Solv , og 
finder jeg vgsaa, at da denne Afgift haver fra Kong Harald Haarfagers Tid, 
fom forst paalagde den alle Norske, der droge fra Norge tilJsland, af Frygt for 
at Landet tilsidst ellers stulde blive ode, ikkun belobet sig for hver Person til y Öre 
eller 5 Lod, endffiont med nogen Forandring snart lidt meer, og snart lidt min
dre; saa steg den under Kong Olufs Regiering til et halvt Pund, som maatte 
erlegges for hver Person, der reyste fra Norge til Island og fra Island til 
Norge, Fruentimmerne undtagne, og dem som Kongen af sardeles Naade selv 
derfor befriede. Udi saadan Skat maatte Istanderne finde sig, men derimod 
kunde Kong Oluf ey bringe dem til at betale sig Herre-Skat og Nase Skat, el
ler en vis Afgift for hver Person efter den Maade, som han havede vem af si
ne egne Undersaatter. p. 419- 420- 460.461 og 6zs, og Torfæi Hist- Norv» 
t. Z. p. 175»

Heraf erfares da i.) at Kopffae, endffiont under andet Navn, er meger 
gammel i Norden, og at de frieste Folk, som de Norffe da uden Tvivl vare, 
have, lige saavel som Tyrker og andre tralbaarne Folk, beqvemmet sig til at 
betale den, faa og 2.) at det er et gammelt Statsgreb at have Kronens Ind
komster under adstillige Navne, hvilke jo meer de forsi og fornemmelig erelam- 
pede efter Nationens Genie, og derhos indrettede efter naturlig Billighed, faa at en
hver contribuerer efter sin Fortnue, jo bedre og visere indrettede kan de siges at vare, 
Dernast z.- at Mont synes jo langer jo meer at vare kommet i Brug, hvilket 
ey kwde vare andel, naar dens Beqvamhed frem for at studse med Wahre en
gang ret var indseet, endffiont jeg maa tilstaae, at Beregningerne gierne kan 
vare givrde efter Penge, men derfor ey altid Betalingen i dem, men med Wah
re, allerhelst del synes lrveligt, at Monten endda ey haver varet saa overfly 
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dig her i Landet, helst af indenlandsse Penge, hvilket endelig nersten kunde ver- 
re lige meget / saasom al Monk var da ncesten overalt meget puur og god, sag 
ar man ligesaa ofte tog den efter Vagten, som efter Tallmg, efterdi man var 
vis paa, at Solvet var uden Tilsamiirg, og folgeiig det eene Land kunde t 
Monren ey vinde noget imod det andet, og endelig for det 4.) at Landets Rig
dom haver fra Harald Haarfagers Tid og indtil 8c. Olai markelig tiltager, og 
derfor folgelig ogsaa Priserne paa alle Ting.

Folgende Stader hos Sturlefon vise uimodsigeligen hvor meget Penge al
lerede vare komne i Brug i Norge. AfJslanderne begierte Kong Oluf den saa 
kaldte rTrcesi'Skac, for hver Persons Rase een Penge, hver Penge beregner 
til 10 Alen Vadmel, 9.63$; Thore Hund^bko tildomt for et Mord at betale 
30 Mark Solv, de 10 til den ihielstagnes Slagt, og de 20 til Kongen; Disse 
betalte han saaledes, at han paa eengang udrog af en Pung 10 Mark Solv der 
vareveyede, men Resten af smaae Punge, hvoraf udi nogle var een Mark, 
udi andre en halv Mark, og akter udi andre kun nogle Ore, p. 643 og 649. 
Af denne Bessrivelfe kunde man let (lutte, ar der havde varet Penge, som vir
kelig gieldre ogveyede een Mark eller eet Pund, og i det mindste een Ore eller 
eet Lod, men alle de Nordiffe Penge, som fra de Tider ere overblevne til os, 
vise det som er rverrimod, ak Pengene da ikkun have varet smaa, og at mange 
ere gangne paa eet Pund. Jeg haver tilforn sagt at Pengene paa de Tider vare 
af gok og reent Solv, hvilket og virkelig alle de gamle Penge ere som fra den 
Tid ere komne til os, men ikke desto mindre finder jeg dog p. 666 og 667. et Ex
empt! , at der have varet Penge paa Farserne af flet Solv, fluttelig blandede 
med Kobber. Men da de synes at have varet ligesom med Willie og Flid sam
mensankede, om ey forfardigedr, for at udfore et vist stort Forehavende; faa 
kan man heraf ey flutte, ar saadanne Penge have varet almindelige og gangse 
paa de Tider, endssiont det vel synes focnodem for ven daglige Brug at Penge 
af mindre Vardie, end de som ere i Behold fra de Tider, have maaktet vare 
til; men saadanne have uden al Tvivl varet af purt Kobber, thi den Alder lod 
gemeenligft Solv blive for sig, og Kobber for sig. Det er bssiendk, at Kong 
Knud mere ved store Gaver og Penge end ved Magt og Vaaben underlagde 
sig Norge , og paa faadan Maade kom mange af de ssionne Engelsse Solvpen- 
ge tilos, ja endog Guld, som iblant andet ade store og tykke Guldringe, 
p. 697 og 742. For Slaget ved Dtiklestad begyndte, gav Kong Oluf til en 
Bonde i Forvaring mange Marker Solv for siden ester Slaget at uddele ril 
Kirker, Praster og Fattige, paa der at de ffulde bede for de ^yaumg».ev 
le, p. 770. Om de Penge, som paa alle dASraoer omtales, have varet ^n-
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Lem eKer Udenlandffe, fan ey til, visse siges, dog troer jeg snarere at de fleste 
have vceret af de sidste, saasom det er ey at formode, at de forste have i saa 
korr en Tid kunnet blive saa mange, da det er at formode, at denne Konge erden 
forste som haver ladet flaae indenlandsk Mont , og det deels for at efterfolge de 
Engel ffe, hvis Sæder og Skikke han havde tært, imedens han opholdt sig hoS 
dem, og deels for ey at være ringere end Kong Knud. Og at Oluf haver la
det flaae Penge, der er er ey en blot Giætning, men en Vished, thi udi den 
(lort Antiqvarü Kederi numo aurco Othini p.71. sindes folgende Sslvmont 
beffrevet: Paa den eene Side ftaaer en Konges blotte Hoved med et Scepter 
ved Siden, hvorpaa ere z smaa Kugler, og paa Monte» saadan Omffrift: 
Onlaf Rex Nor. Paa den anden Side er et Kors og Omffrift: Godwine M O. 
NO. Mont-Mesterens Navn viser at han har været en Engellænder, og at 
denne Konst er foigelig kommet fra Engelland til Norge, ligesaavel som til 
Dannemark. Jeg haver tilforn anfort en Mont flaget af af Knud den Store i 
Dannemark, hvorpaa staaer samme Mont-MestersNavn, hvilket tiener til atvise 
nt den her beffrevne Penge er af Oluf den Hellige, og ey af Oluf Kyrre, 
hans Broderfon, som regierte længe efter ham. Da Knud underlagde 
sig Norge, er det venteligt at denne Mont - Mester er kommet udi hans 
Aeneste,

Adffilli'ge nye Kiobstæders Indrettelse trenede og til at formere og udbrede 
Handelen. Saaledes kan denne Konge paa en vis Maade kaldes den rette 

-Stifter af Nidaros eller Tronhiems Bye. Thi vsl havde, fom for er meldt, 
Oluf Tryg vafen begyndt at lade bygge Huse der, men dem havde Jarlerne la
det forfalde, saasom Erik Jarl boede paa Lade, fordi hans Fader havde for 
ham boet der. Bemeldte Huse, som deels vare nedfaldne, deels ey færdig byg- 
te, lod Oluf iglen opreyfe og fuldfærdige strap ved sin Ankomst til Regieringen, 
P. 4* 8. Dog de bleve kort efter alle opbrændte af Svend Jarl, p. 421. Men 
faa snart O’uf var kommet i rolig Besiddelse af Riget, lod han dem igi n op
rette, ja endog bygge der en Kongsgaard eller Slot, og Sc Clementis Kirke, 
hvortil han forærede en Klokke kaldet Glad, T.r.p.zq. som dog hcgge formo- 
Ventligev have kun været af Træ. Han lod og afdele Pladser til at bygge paa, 
og gav dem til Bonder, Kiobmænd og andre, som havde Lyst at nedsætte sig 
der, p.431. Aarsagenhvi han saaledes bygde der, og siden, faa ofte som han 
kunde, opholdt sig paa det Sted, har vel fornemmelig været, fordi den Egn 
var vaa d-Tid«'*'mest beboet, endog af de fornemste og rigeste Mænd, hvilket 
gav god Leylighed qx anlegge og vedligeholde der en Kiobsted. Dernæst hae 
han og efter al Anseende holdt for, akhans Nærværelse var der meer mdig end
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paa andre Kanter af Landet, baade fordi Indbyggerne vare der mere Jarlerne 
tilgivne end anden Steds, saa og fordi de vare meget hengivne til Landets gamle 
hedenffe Troe, hvilken Kong Oluf havde sar sig for af al Magr at Udrydde. 
I saadan Henseende opholdt han sig jevnlig i Tronhjem med sine Hofsinder, 
som belobe sig til et temmeligt Antal. Jblant andre Værelser paaKongsgaar- 
ben lod han indrette en stor Sal med Dorre^ paa begge Enderne, hvvrudi ails 
hans Hofmand kunde opholde sig. Hans Save var midt i Salen; paa hans 
hoyre Haand sadde hans Hof-Bistop Grimkel og de andre Præster, og paa 
hans venstre Haand Raadgivere, hvilke egentlig kan anfees som Ministrer nu 
omstunder. Lige over for Kongen sad Biörn Stallare, hvilken Værdighed sva
rer omtrent til Hofmarstalks, og hos ham alle Fremmede, hvorved forstodes 
alle dem der ey vare ved Kongens Hof, og altid om Kongen, endffiont de ellers 
vare hans Undersaatter, og bieve de, ligesom de vare fornemme tik, vel imod- 
ragne. Hoffet bestod bestandig af 60 egentlig saa kaldte Hofmand eller Hirde- 
tnænt), og 30 Gestir eller Fremmede, imellem hvilke efter mine Tanker var den 
Forstiel, ar de forste bestandig bleve i Tienesten indril de dode, eller og Kongen 
gav dem deres Afsteed; da de andre derimod efter visse Tider stiftede om, hvor
ved Kongen vandt det at han altid havde hos sig de fornemste Mand i Landet, 
eller og deres Born, baade til en Forsikring om sine Undersaatters Troffab, 
faa og til stor Oplysning i alle forekommende Tilfalde hvers Egn angaaende. 
Alle disse forestrev han Love og gav hver sin beffikkede Forretning. Dog maa 
man ey forestille sig al han meget pragtig beværtede dem efter vore Tiders Tan
ke om Pragt; Ney, de drak Oil ved Ilds-tys, hvorved jeg forstaaer det Baal, 
fom blev giort midt paa Gulvet for ar varme Sruen, og hvoraf Rogen 
gik ud af det Hul, der var overst og midt paa Taget, og hvorigiennem alt der 
Lys kom, fom var i Husene, efterdi der ingen andre Vinduer vare. Foruden 
ovenmeldte vare og ved hans Hof 30 Huskarle, som maatte forrette alr hvad 
Arbeyd, der kunde forefalde i Gaarden, og desuden mange Tralle. Alle Hof
mandene sove i en meget stor Sal, og udi en anden stor Stue bleve de sammen
kaldte, naar Kongen havde noget at overlægge med dem, p. 434. Det er en 
almindelig Sagn, ar Stænker, som ligger nogle Mile fra Tronhjem, staf 
have varer en Kiobstad fast aldre end Tronhjem, og som ved dennes Ind, 
rettelse er ganer under, saasom Lander ey var i Stand tit ar opholde s 
Kiobstæderssaa nar hinanden. Men jeg finder intet herom i troværdige histo- 
riffe Skrifter, hvad det sidste augaaer, og ey heller Stenkær navnet hos Stur- 
ieilon, for p.417. udi Begyndelsen af Olufs Regiering, ja end niter, kun 
nævnet paa dette reneste Stad som en Kiobstad, hvoraf man maa stutte, at den 
haver kun staaer i en meget kort Ad ved Magt, maaste Mene under Jarlernes 
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Eriks og Svends Veres Regimente, vg at Tronhjem rimeligen haver foraarfa- 
get Vens Undergang, men derimod finder jeg flet ingen Grund for, at den ssal 
have varet eeldre Kiobstad end Tronhiem.

Wed Glommen Elv, som gaaer igiennem Romerige paa det Steed, hvor 
den har et stort Vandfald kaldet Sarpen, lod Oluf opfere over et Ners fom gik 
ud i Elven en Vold af Steen, Torv og Tree, og opkaste en Grav uden for, 
faa at det blev en meget stor Zord-Beferstning, inden i hvilken han lod afdele 
Pladser til Gaarder, hvor han fik mange til at boe, og giøre Anleg tilenKiob- 
Sterd, til hvilken Ende han og der opreyste en Kongsgaard, og en Kirke ind
viet Jomfrue Maria til 2Ere, p. 44;- Af Stadets Beliggenhed blev denne 
Kiobstad kaldet Sarpsborg.

Jeg haver tilforn paa meer end eet Sked omtalt, at Fisserie er et af Nor
ges crldste Narings-Midler, og endog bestyrket denne Scrtning med paalidelige 
historisse Vidnesbyrd, endffiont Sagen er af sig selv klar nok, om de end mang
lede. Paa narvarende Tid er det storste Fisserie udi detNorsseLandssabNord, 
land paa et Sted kaldet Vaagen, hvor derfor mange Folk paa visse Tider om 
Aaret forsamles. Ligeledes haver det og varet ludi gamle Dage, som fan seeS 
p 598, 599 og 647. Jeg anmarker Pette saa meget desto hellere, saasom her
af siden, endssiont meget lange efter, toges Anledning til at indrette^ en Kiob- 
stad der, hvilken dog ey havde nogen Bestandighed.

Det er bekiendt at Kongahelle nu omstunder er en Kiobstad, og varden 
tzet ogsaa visselig omtrent 80 Aar ester denne Kong O!ufs Tid. Mn om den 
allerede var det under hans Regiering, det kan jeg ey med nogen Vished sige; 
dog navner Sturlefön den p. 501.529 og 627, som et Sted, hvor de Norsse 
og Svensse Konger gierne kom sammen, naar de havde noget med hverandre at 
tale. Og er det troligt, at just dette, og dens ssionne Beliggenhed ved en seyl- 
bar Elv, midt imellem de tre Nordisse Niger haver givet Anledning til siden at 
indrette der en Kiobstad, om den ey allerede var det udi St. Olufs Tid. Ved 
at indrette Kiobstader tnaa dog ingen giere sig den Forestilling, at det da, som 
nu, er sseet ved skriftlige Privilegier, thi jeg troer neppe at nogen Kiobstad i 
Dannemark eller Norge har udi Det nte Sxculø faaet saadanne Privilegier, i 
det mindste er intet af dem kommet til os.

Af p. 715 sees, at paa det Stad da kaldet Dra^n, nu Drammen, haver 
pmet en god Havn, hvilket efter mine Tanker haver siden givet Anledning 
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til ar anlegge der enKisbstad, hvortil og er kommer en anden Aarfag, somjeg 
langer hen stal anfore.

Hillrafund, il» kaldet Hellefund, omtales og p rr. som en god Havn, 
hvor Kong Oluf oste havde ligget med sin Flove. Torfæus Hift. Norv, T 3. 
p. 259. formener at den store Fyr, som der staaer og kaldes efter St. Oluf, 
er forst oprejst af ham, hvorpaa jeg dog hoylig tvivler, saasom jeg i den gamle 
Nordiske Historie ey finder noget om saadanne Fyrer; Med mindre man vilde 
did henfore de Virer, som paa Fieldene tandtes til Tegn af fiendtlig Indfald, 
og som tilforn af mig ere omrorte under Hagen Adelfteen, thi de kunde snart 
bringe een paa de Tanker, at det var let for de Ganile efter deres Monster at 
advare Skibe ved Ild for Fare. Mig er og sagt at nu omstunder findes ingen 
For i Hellefund, men vel nogle Mile derfra paa Lindesnas var der 
af Steen ir Alen hoye. Jeg haver forhen skrevet at Christendommen blev under 
denne Konge indfort i Norge, og skeede det med saadan Iver og Fremgang, at 
man efter hans T». finder lidet eller intet Tegn til Hedenskabet, anderledes end 
i Dannemark, hvor endog hele Landskaber vare imod Slutningen af det u te 
Saculo endda dermed befængte, som Blegind og Bornholm, og anderledes end 
{Sverrig hvor Hedenskabet paa sine Stader herskede indtil i Midten af det 1 r 
Saculo. Den Haardhed og Alvor som Oluf brugte, var vel den fornemste Aar» 
sag til den hedenske Troes saa hastige Undergang, hvorved vel Handelen i Frem» 
tiden vandt meget, men for den vcrrvcerende Tid og leed meget, som enhver kan 
(lutte af Efterfolgende: I Begyridelfen lod han sig noye med paa alle Ting at 
lade oplåse den Christne Lov og Tro i et kort Begreb, og at befale at alle skulde 
rette sig efter Ven, truende haardeligen uden Forskiel enhver som ey efterkom 
dette , p. 440; men da han siden fandt at der vare mange som ey efterlevede 
denne hans Befahiing, satte han sine Trudsier virkelige» i Verk, og lod paa 
Mngulmarken (nuBorgesyssel endeel af Smaalandene) endeel jage af Landet, 
andre lemlaste paa Hcender og Fodder, paa nogle udstinge Oynme, ja endeel 
vphange; for dem, som enten med det gode eller det onde fyldestgivrde hans Vil- 
lie, beskikkede han Prasser og Lcerere; Paa samme Maade handlede han i Ro- 
m rige, p. 468, ligeledes i Numedalen, og paa Helgeland, hvorved da for» 
s. c des alt der, som nu kaldes Nordlandene, p. S53- Paa More, enten Nord
eller Synd-Mor siges ikke, og stilles sielden ad hos vore gamle Skribenter, lod han 
drcebe en fornem Mand ved Navn Oiver, tilligemed mange andre, fo'.Bi de vare 
samlede for at helligholde en hedenst Fest, p. 559; Ligesaa grusom soer han af
stad paa Dofre, Lessee, i Arkedalen, Lerdalen, paa Lo, ogi Gudbrandsda- 
ien: Det beste var, at han der overalt anordnede Praster for at undervise den
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vankundige Almue, og da havde han en Bistop ved Navn Sigurd i Folge med 
stg, p. ;6i rc; '-Ved lamme Leylighed blev ellers Thors Billede i Gudbrands- 
dalen forstyrret, og der en Ksike opbygget, og paa Hedemarken adskillige; Paa 
saadan Maade bleve og da Toten, Hadeland, Ningrrige’, Romerige og 
Soler omvende p. 572 og 571; Efter nogen Tid Christnede han Vors paa 
samme Maade p. 592, men allerverst soer han afsted i Valders, fordi Almuen 
der sakke stg meest imod ham, rhi han lod brcende og plyndre naften alle Hufe i 
dm heleBoygd,, og da han derved havde tvinget Almuen til i Ord ar antage Chri- 
stendommen, bestikkede han der Prcester og lod opreise Kirker, p. S93 og 594; 
Noget efter kom han arter rit Opland, hvor han end videre forbedrede Indret
ningen af Religionen, dog tales der ey om at han den gang svede megen Vold, 
maastee fordi ingen meer turde sige ham imod p. 6og; Paa Grernd ferne imellem 
Sverrig og Norge vare dog med alt det endda mange, som, om de ikke vare 
fuldkomne Hedninger, dog ey heller vare Christne, og neppe havde nogen Troe, 
sigende at de troede og stolede paa sig selv, oq deres egne Krcefter; Af saadanne 
havde Oluf endeel hos sig udi Slager ved Stiklastad, som dvg lode sig af ham 
overtale at lade sig dobe korr for Slaget, p.758 og 779; De saa kaldte Hexe- 
meftere forfulgte han og paa det heftigste og aflivede dem, i Stedet for at ssge 
med det gode at undervife dem, see Adamos Bremenfis p. 26 og 28. De hel
lige Reyser til Rom og andre Skader, som da og begyndte ar komme meget i 
Brug, v. Snoro. p. 595,768 og T 2. p. 10. vare ey heller til Handelens Beste, 
faasom de flabede Pengene ud af Lander.

Den Omhu derimod som Kongen lod fte for at bringe andre Lande til den 
Christelige Tro, var prisværdig og nyttig, saasom han ev kunde giore der uden 
ved ar sende Larere ud, efterdi han ey fik Lov ril at bruge Vold der. Saaledes 
formanede han Islanderne til at afskaffe mange Hedenffe Skikke, fom endda 
vare i fuld Brug iblam dem, saasom ar ade Hestekiod, og ar kaste deres Bom 
frasig., en grusom og stadelig Skik, p.436; Han forarede dem og Tommer tik 
ar bygge en Kirke af, hvilket viser ar der da, ligesaa lider som nu, voxede Tree 
paa Island; Til samme Kirke gav han dem og en Klokke, p. 601. Fennerne 
Derimod kunde han ey omvende, ja ey engang bringe ril iglen ar underkaste sig 
der Norste Rige, rverrimod de bleve fast beengende vedSverri'gr, hvorunder de 
vare komne efter Oluf Trygva Ans Dod p. 654; og som jeg ey finder i den 
Norste Historie at nogen Norst Konge haver siden sogr ar omvende dem, og de 
dog vare Christne, da de udi Kong Øftens Tid iglen kom under Norge, saa er 
der ey ar tvivle paa, at de jo ved de Svenffes Omhu ere blevne bragte til nen 
Christne Troe. Adamus navner p. 27. folgende Gejstlige, Sigfrid, Uden Tvivl 
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den famme fom Sigurd, Grimkil, Rodulf og Bernhard, fom Kong Oluf havde 
hos sig, og udfendte ril Sverrige, Gothland, og de Äer der taae længer bort 
end Norge for at bringe deres Jndvaanere til Christum. Alle disse Geistlige 
vare ester hans Sigende Engellændere, hvilket tiener til at bestyrke min Mee# 
uing, at disse 3 Nordiste Niger have fornemmelig hentet Moralitæt, Konster og 
Vidcnstaber fra bemeldte Folk. Ja, om jeg her handlede om de Engelste, da 
ffulde det være mig en ringe Konst at vife at ey alleue ogsaa Tydstland, men det 
stolte Frankrige felv haver lært af dem, og hvad Det Sidste i Særdeleshed an# 
gaaer, ey allene for Julii Cæfaris og t Caroli Magni Tider, men endog i vore. 
Jeg haver tilforn viist, at Kong Oluf paa mange Stæder bygte Kirker; Det 
bekræfter ey aliene Theodoricus Monachus p. 28, men legger endog til at han 
rigeltgen begavede dem fom allerede forhen vare bygte. Dog Den storste Fordeel 
Handelen havde af Christendommens Jndforfel var i Henseende til Sikkerhed, 
fom meget blev befordret ved det Kong Oluf fegte, endssiont paa fin fædvanlige 
haarde Maade, reent at aflegge al Roverie baade uden for og inden i Landet, 
saavel til Vands som til Lands efter Snoronisberetning p. 734; hvorudi hair 
og bragte Det temmelig vidt, i hverve! han ey gandste kunde afstaffe denne faa 
gamle og indgroede Sædvane.

Christendommen foraarfageDe og, at bedre Love og Skikke bleve inDforte, 
end fom hidindtil havde været i Brug, hvilke og meget timede til at befordre 
Handel og Vandel. Saaledes gav han sine Hof-Folk , fom jeg forhen har 
viist, en særdeles Lov eller Gaards Ret, hvilken vel nu omstunder ey meer er 
til, men hvis Bestaffenhed dog nogenlunde kan fluttes af Knud den Stores 
Danste, der endda er t Behold. Kong Hagen Adelstens Froste Things Lov lod 
han efter kloge Mænds Raad forbedre ved at tage fra, oa at (egge til, ogChri# 
sten-Retten, fom derudi findes, forfatte efter Bistop Grimkels og andre Præ# 
siers Betænkning; ja han indrettede ey allene Lovene, men fad endog jævnlig i 
Retter, og lod alles Klager uden Forstiel komme ind for sig, p. 435.. Ligeledes 
lod han paa Romerige sammenkalde et Thing , hvor siden altid Heidsivia-Thing 
blev holdet, faa længe Denne Slags Forfatning stod ved Magt i Norge, og Der 
anorDneDe han, at Heidsivia-Lov stulde gieide over alt Opland, og faavidt font 
den siden altid gik, at forftaae i Skribentens Snorronis Tid p. 571. Vel si# 
ger Skribenten ey her, at ban og forbedrede HeidsivnvLov, og fornemmelig 
indsatte Christendoms Balken, ligefaa lidet font han me Der Det mindste om 
hans Forbedringer i Gule« og Borge« Things Lov, men Det er vel uden al Tvivl, 
at han i Det ringeste haver indfort Christen Retten uDt alle Disse Love, cg findes 
i Hagen Adelstens Gule«Tmgs.Lov adstilligt, fom udtrykkelige» tilstrives ham.
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Maaffee han og haver lagt den ferste Grund til den Christen-Net, som fim 

des i Bo ge-Thmgs Lov, og som Finnæus haver begyndt ak udgive Siykke-viis, 
vg derudi foretaget sig en priselig Gierning. Endeel af de Anordninger, som 
staae i Gule-Things Lov, og tilffrives Kong Oluf, kan dog llgesaavel henfvreö 
til Oluf Kyrre, som til Oluf den Hellige, ja undertiden med god Grund til 
den forste. Men hvor meget end Kong Oluf forbedrede Lovene, saa gaaer dog 
Theodoricus M nachus p. 28. forvidt, naar han beskriver ham næsten som 
Stifter af dem, og forbigaaer uDi Hagen Adelstens Historie aldeles ar tale om 
bemeldte gode Konges Love, hvilken Urigtighed enten maa tilffrives hans Van» 
kundighed, eller og Begierlighed til at ophoye sin Helgen og Patron,

Efter Oluf blev Knuds den Stores Son 8vcnd Konge i Norge, som dog al
mindeligere er bekiendt under det Navn af Alfifæ Son. Saasvm hans Regie
ring varede kun kort, saa findes ey heller meget om Handelen udi hans Historie. 
Dog beretter Torfæus hifl. Norv. p. 217. at Kong Jarisleif i Rusland for
bod al Handel imellem fit Rige og Norge, og lod alle Norffe Dræbe, som kom 
til Rusland, og dette giorde han, fordi de Norffe havde ihielffaget deres Kon
ge, med hvilken baade han og hans Dronning vare meget gode Venner. Saa- 
vant Forbud viser, at der da haver været storre Handel imellem de Riger, end 
man nu almindelig indbilder sig. At Kong Olufs Kiste blev overdraget med 
Pelsværk, og dcrkket med Gyldenstykke, H. K. p. 819, er og et Beviis paa 
udenkandff Handel. Udi Svends T>d vare ellers, ligesom tilforn, den storste 
Folke-Mængde og de fornemste Mænd i Trondhiem.

Kong Svend giorde sig ellers navnkundig, endffiont ey berommelig, ved 
at indfore de Danske Love i Norge, paa hvilket Land de aldeles ey passede sig, 
ja han anordnede endeel endog meget strængere, end som de vare i Dannemark. 
Snorro opregner p. 813. folgende. “ Ingen Mand maatte fare ud af Lan- 
„ det uden Kongens Tilladelse, forsaaehansig herimod, da forfaldt alt hanS 
„ Gods til Kongen; hvo som dræbte en anden, ffulde blive landflygtig og mi# 
„ fte alt sit Losore; faldt Arv saadan en til imidlertid, da tog Kongen Arven ; tit 
„ Juni ffulde hver Bonde give Kongen en Maal Malt for hvert Jldstæd, eet 
„ Laar af hver 3 Aars gammel Oxe, og en expand Smor; vg hver Hustru 
,, saa meget ureent Lin, som man kunde 2 Gange spænde i Haanden; Bon- 
„ verne ffulde og byMe alle de Huse, som Kongen vilde have opfort paa sine 
„ Gaarder; 7 Mænd ffulde skaffe een duelig til Strid, og hvert Barn, der var 
„ 5 Aar gammel, ffulde agtes for Mand; og herefter bleve Skibs-Havnerne 
„ indrettede; enhver som roede ud paa Havet for at fiffe, ffulde give Kongen 
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„ den Skak, kaldet Landvorrh, som belob sig til 5 Fiffe, Kongen skulde have 
,, et frit Rum teert over hvert Skib, som soer afLandet. Saavel inden- som 
„ udenlandske ffulde betale Landore, naar de droge'til Island; Og endelig 
„ ffulde hver Danst Mands Vidnesbyrd gielde i Norge ligesaa meget som ro 
„ Norffe Mands. “ Dersom ey Snorro havde anfork disse haarde og ufornuftige 
Love, saa vidste vi aldeles intet af dem, thi udi de Norffe Love findes intet 
Tegn til dem, saasom de efterfolgende Norffe Konger giorde sig al Umag for 
gandffe at afffaffe dem. Vilde nogen af dem flutte Kongernes Magt og Re- 
gierings Form paa de Tider i Norge, da tog han mcerkelig Feyl, saafom en 
uretmcrssig Magt og Overvvld inbfsrte dem. De Norffe selv gave meest Kon
gens Moder Skyld derfor, thi Kongen var gandffe ung, i det hoyeste 20 Aar 
gammel; men forunderligt er det dog, at de Dünste som vare hos ham, Ha
rald Jarl og andre, ey enten gave ham sundere Raad, eller og ey kunde for- 
maae ham kil at folge bedre, og allermeest underligt er det, at hans store Fader 
ey veyledede ham anderledes, og bragte ham til at regiere Norge, ligesom han 
selv regierede Engelland.

Men hvordan det end hermed haver sig, saa kan ingen ncrgte, at jo de 
Danffe den Gang meer end alt for meget fortierne at miste Norge, som ogffee- 
deAar 1036, da Svend blev udjaget og Magnus Olufsfön besteeg sin Faders 
Throne. Denne Konge var meget ung, men havde den Lykke at falde i gode 
Raadgiveres Hander, saa at han blev en af de priseligste Regenter, som Nor
den nogensinde haver eyet, ja og en af de magngste, i det han foyede det Dan
ffe Scepter til det Norffe. Men hvad der udi hans Tid er foregaaet med Han
delen i Dannemark, der haver jeg allerede anfort i den Danffe Handels Hi
storie, og holder mig derfor her allene til Norge. Det seneste som Torfæus, 
vg der ey gandffe uden Grund, legger denne Konge til Last, er hans alt for sto
re Gavmildhed, hvorved han sverkkede Kongernes Magt og Myndighed. Dog 
denne Feyl kan og undffyldes, naar man betragter, at han kun var 21 Aar, 
da han dode, at de Store bragte hans af Naturen gavmilde Gemyt, helst udi 
Begyndelsen af hans Regiering, til meget, som neppe kan tilffrives ham ftlv, 
vg endelig at hans Faders Exempel tørte ham hvor meget det var fornodent ved 
Made vg Godhed at vinde saavel Almuen, som de Store. Udi hans Tid var 
derfor inde i Riget meget god Fred og Roelighed, undtagen at det engang saae 
noget ilde ud, da Kongen havde taget sig for at havne sin Faders Bod, men 
som dog blev, snart got iglen, efterår han lod dette Forsat fare. FolkeMang- 
ben haver vel ellers under hans Regiering ey meget tiltaget formedelst de Krige, 
som han maaue sore imod de Danste og Venderne. Men at de Norffe have 
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da, som tilforn, handlet paa samme Stader, derpaa er vel ey ar tvivle, end« 
stiemt Epempler nrangle, fordi hverken hans eller nogen anden Norsk Konges, 
Hagen Hagenfens undtagen, Historie er saa vidtloftig beskrevet som S. Olufs. 
Dog studer jeg i Torræi Hift. Norv. t. 3. p. 234. at Halward , der siden blev 
canoniferet, haver varet Kisbmand og handlet paa Gothland, og ak han er 
blevet idrelflager paa Drammens Elv, hvilket Drab, og hans kort efter an« 
tagne Hellighed, haver efter mine Tanker giver Anledning til, saavelfom St§- 
dets Beqvemhed, at bygge der, hvoraf med Tiden er blevet en Kiobstad.

Udi Trondhiem opholdt Magnus sig den meste Tid, ligesom hans Fader,
og lod han der bygge en nye Kongsgaard, og en Krrke indviet tit St. Oluf,
hvilken han dogey fik fardlg, H.K. r. 2. p. 102; han lod og forfardige en Ki« 
sie, eller Skrin, som der da kaldtes, indlagr med Guld og Sslv, og pryde!
med ALdeistene, og var dette Skrin temmelig stort, med Lister neden om, og et
spids Laag oven paa med udstaaende Kanter, beflaget med Jern bag til, og ha
vende Laas og Nsgel for ril, og udi dette lod han legge sin Faders Legeme, p. 
14. At Husene, i der mindste Kongernes, da have varet af fiere end een Eta
ge, kan ftes p. i6. hvor der tales om en Lofts Svale paaKongsgaarden, hvor
fra kunde sees langt hen.

Udi Slager mod Venderne havde Magnus en rod SilkeSkiorte paa, og 
derover en Ring-Brynie, p. 34. Silke kom da uden al Tvivl hid fra Rus
land og did fra Grakerland, hvor Silke-Manufacturer allerede vare, efter Pro« 
conii Vidnesbyrd indrettede i det 6 Sæculo under Keyser Juftiniano. Da Ma
gnus eftet’Haarde Knuds Dod drog til Dannemark for at blrve Konge der, 
bestod hans Flove af 7° store Skibe, besatte med et udvalgt og vel udrustet 
Mandskab, p. 25. Hans Farbroder Harald bragte med sig til Norge store og 
anseelige Rigdomme, som han havde erhverver sig i sine udenlandste Krige i Afri
ca, Sicilien, Syrien og Grcekerland, og som bestode i Guld, Klader, Vaa- 
ben og andre dyrebare Ting, p. 6'. 68-73. og Adamus p.36. Alt dette delede 
Harald med sin Broder-Son Magno , da han iglen overlod ham Halvdelen af 
Norges Rige. Klaver, Vaaben og andre Ting deelte Harald udi Magni Hof, 
men Guldet lod han ved V.y«Skaalev stifte lige imellem sig og Magnum, og 
maatte alle tilstaae, at der aldrig tilforn var seek saa meget paa eet Sted her i 
Norden. Jblam ander var der er Bager, saa stort som et Mel neste-Hoved, 
hvorom Harald spurgte hvad Guld Magnu vilde give ham imod det, hvortil 
Magnus svarede: at de idelige Krige havde bragt det saavidt, ar han ey besad 
mere Guld end den Ring, som han havde om Haanden, og som hans Fader 
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havde givet ham. Dl horer af Steig, som førft nævnte Harald for Konge, gav 
han og denne Gang et Kar af Mosur-Tra, besiaaet med Sslv, og med et 
Solv-Haandgreb, begge Deele forgyldte, og Karrer fyldt med de stionneste 
Sølvpenge; desuden to Guldringe, fom tilsammen veyede i Mark, og sin egen 
Purpur-Kaabe, foered med hvidt Skind, hvoraf siden blev gion et Alrarkla- 
de, H. K. p. 82-84.

De store Bedrifter Fom Harald forretede udenlands, giorde han fom An
fører for Væringerne, et Slags Krigsfolk, der tiente Gråkerne, og af dem va
re meget agtede, og upaarvivleiig for den storste Deel fra vor Norden, men om 
hvilke jeg ey her vil handle videre, saasom jeg haver sat mig for at strive sårde
les om dem. Dog anmarker jeg dette her, fordi det ey er at tvivle paa, at 
de jo have bragt adstillige Rigdomme hiem med sig til vor Norden. Men forte 
de Penge ind i Landet, saa bragte andre dem ud; saaledes finder jeg anregnet 
om hore Hund, at han drog til Jerusalem for at bode for sine Synder, p. 15.

Deter eyat tvivlepaa, at man jo vilde finde meget Handelen angaaen- 
de udi Kong Magni Lov kaldet Graagaas, som endda udi Sn^rronis Ddgield- 
te i Trvndhiem p. 23., dersom man kunde komme over den, hvilken Lykke end, 
nu ey haver handel nogen; hvorfor man haver storste Aarfag ar tvivle paa, at 
den er mere til. Vel findes en Lov paa von gamle Maal under dette Navn, 
men det er klart ar den ey er ander end Islandernes gamle Lov, som haver giel- 
det der for Hagen Hagenfens og Magni Lagebæters Love bleve der indførte; 
Den hele Indhold viser at den haver gaaet paa Island, endstiont man derhos maa 
tilstaae, at der findes anseelig Overeensstemmelse imellem den og de aldre Norsse 
Love, som er klart, naar man vil sammenholde den og Hagen Adelftens$ufo= 
Things Lov; Hvorfor det er formodentligt, at man og vilde finde flig Overeens
stemmelse imellem den og Graagaas, ja maassee end større, efterdi dennne Lov 
har faaet samme Navn. Da Islandernes aldste Lov, som Ulfliotur bragte 
ind Aar 927, kom fra Norge, og derfor maa vare taget af Heidlivia-Lov og 
De andre da gangbare Skikke, og deres Christen-Ret og blev dem bestikket af 
Den Norsse Konge, Oluf den Hellige, og der desuden var stedse stor Omgang 
imellem de Norste og Islanderne; saa er det let ar fatte, hvi begges Love kom
mer overeens med hinanden. Satter man at Islanderne have betient sig af 
MagniGraagaas, saa maa man dog derhos ogfaa satte, at de have indrettet 
Den efter deres Lands Bestaffenhed og jevnlig forbedret paa den; dette giver For
nuften, og bevises desuden af det 4de Part 6 Cap. hvor anføres Marcus Lag
mand, som forestod Dette Embede fra 1059 til 1092. Vel holder Torføus
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p. 239. Hift Norv. t 3. for al denne Lov er et Udtog af den rette Graagaas, 
hvorover jeg saa meget meer maa forundre mig, siden han felv vidner at have 
oversat den paa Dansk; hvorafveed han at den er et Udtog, da den rette Graa, 
gaas ey mere er til ? Lad vare at den i nogle Ting var et Udtog, saa kunde 
den dog ey saa flet hen i Almindelighed kaldes et Udtog, da den indeholder man, 
ge Anordninger, som allene passe sig paa Island, og desuden er denne Lov 
langt vidtløftigere end nogen anden gammel Lov fra, og til de Tider, hvilket 
flet rimer sig med et Udtog, thi efter al Formodning haver Graagaas selv i sin 
Oprindelse ey varet saaomstandebg. At jeg med saadan Vished kan tale herom, 
derfor maa jeg takke vor larve og berømmelige Professor Sevel, fom, foruden 
andre Jslandste Skrifter, haver og laant mig et Exemplar af denne Lov. Ved 
denne Leylighed kan jeg ey heller forbigaae at aflegge min offentlige Taksigelse for 
hansHoyarvardighedHr. Bistop Harboe, pg for Hr. EtatSraad Luxdorph 
for deres store Godhed i at meddele mig endeel af de rare Islandske Skrifter som 
De besidde. Paa hvilken deres Godhed jeg fetter end storre Priis, end paa deres 
rare og uffatterlige Lcerdom, efterdi Hiertets Egenskaber langt overgaae For
standens. Men at komme til mit Forehavende iglen, saa beretter Torfæus paa 
sidst anfordte Sted, at Kong Magnus deels afstaffede deels formildede i Lange, 
sund nogle af hans Formands Svends Love, saa at Frihed i at seile blev iglen 
indfort, og enhver blev raadig over sit eget Skib, de Landflygtiges Midler faldt 
da og som tilforn til deres narmeste Arvinger, og det saa kaldte Dannes« 
blev overladt til Grundens Eyer. y. Hagen Adellteens Gule - Things 
Lov p. 140,

Kong MagnusdodeAar 1047, og blev af.alle beklaget, og besteeghansFar, 
broder Harald Thronen i hans Sted. Strap ved Begyndelsen af hans Regie- 
ring indfaldt en Vinter saa strceng, efter de Iflandfle.Armalium Sigende, som 
derfor anfore til Vidne Sæmund den vise, gt Ulvene lobe pNa Isen 
imellem Dannemark og Norge, hvoraf man kan futte, gt der da ere indfaldne 
Uaar, som ofte pleye at folge paa meget strange Vintre. At der ellers udi den
ne Konges Tid have verret gode Aar, kan sees af H. K. p, 100, hvor der be
rettes at da en Dyr Tid indfaldt paa Island, tillod han didhen at fores 
Meel fra Norge, og det for en fastsat PrnS, nemlig hvert Skippund for 100 
Alen Vadmel. Han tillod og da alle som vare fattige, men dog kunde stasse 
sig selv Kost, over Havet at rebe bort af Landet, hvilket og meget forminstede 
den dyre Tid. Ligeledes forarede han Islanderne en Klokke til den Kirke, 
som hans Broder St. Oluf havde givet dem Timret til. Saa naadig teede 
han sig imod Islanderne, fordi de store Poeter, som der fandtes, fluide vare 
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Desto villigere til at ophoye hami deres Vers,hvilket de ey heller glemte. Imod 
andre var han ey saa naadig, ikke imod sine Fjender de Danste, hvorom jeg 
forhen under Kong Svend Éftrithfon haver handlet, og hos hvilke han heel vel 
vidste at hente Proviant, i Fald den havde manglet ham hjemme, iblant andet 
en Gang en stor Mamgde Malt, Hvede og Flest, p. 98. hvoraf sees, at Hve
de var da allerede en almindelig Sad i Norden. Imod sine egne var han ey 
heller af de naadigste, thi imod Slutningen af hans Regiering gjorde han i halv' 
andet Aar ey andet end med Svcerd og Brand at ovelegge Romerige, Hede
marken, Hadeland og Ringerige,saa at mange derfor flyede udaf Landetp.l49« 
Nu er vel sandt, at Jndvaanerne i disse Lanvstaber havde viist sig gienftridigr 
imod ham; men Sporsmaal om han ey seiv før ft havde givet dem Anledning 
dertil, og om det end ikke saa er, om han dog ey haver medhandlet dem for 
haardr. Overalt tienre dette ey til Landets Flor og Velfccrd. Torlæus hilt 
Norv. part. 3. p. 323. anfsrer selv en Historie, som tiener til at vise, hvor li
det Undersaatterne vare sikkre paa deres Eyendele under hans Regimente. Han 
er ellers Torfæi Helt, som overalt soger ar undstylde ham, og iblant vel ogfaa 
gior det med Grund, som i Henseende til E narTambelkelvers Drab. Skal 
store Krigs-Bedrifter, Hurtighed og Tapperhed allene tilveyebringe Navn af 
Helt, da tilstaaer jeg gierne, at han fvrtiener det frem for de fleste Norste Kon
ger, men ere Hjertets Egenstaber de fornemste, hvorved med Grund saadan 
Titul kan erhverves, da synes mig, at den ey tilkommer ham. Af hans egen 
Sons Mund stal vi noget bedre frem faae at hore et Vidnesbyrd, der stal rie
ne til at afgiore denne Sag. Gierrighed, som plagede hami enhoy Grad, 
saa at han var meget for, jevnlig at tage ind, men sielden at give ud, passer 
sig ey paa den, ver vil have blor Navn aset Menneste, langt mindre paa en 
Helt. Til BeviiS paa hans Gierrighed tiener, at han lod siaae meget flette 
Penge, mcengte med Kaabber, fom dog stulde gie'de for lige saa meget som de 
gode, og hvormed han betalte sine Mand deres Lon, som derfor og kaldte disse 
Penge Haraids ^nt. Torfæus p. 326.

Den 17 Aars haarde Krig imellem Norge og Dannemark tjente ey heller 
til det forste Riges Opkomst, endstiont den fortes lykkeligere for det end fordet 
sidste. Hvert Aar drog denne stridbare Herre ud med sin Flode, hvilket uden 
al Tvivl meget maa have medtaget hans Rige. Saaledes havde han negle 
Gange medsig Halvdellen afAlmuen, H. K p. 9*-94- en anden Gang 60 sto, 
re Skibe, p. 96., og det Aar, Slaget stod ved Nisaa, hele Almuen, p. 126., 
hvorved dog maa markes, at ved hele Almuen forstaaes kun saa mange, som 
det paalage at drage ud med Floden, og hvorom jeg haver handler under Hagen 

S Adel- 



izF De Danskes og Norffes Handels Historie
Adelfteen. Det Skib, som Kongen selv soer paa, var af samme Scorrelse 
som Oluf Trygvaföns Ormen Lange, forpaa havde der et Drage-Hoved, og 
bag til gik der i Veyret med en Slim; begge Stavnerne vare forgyldte, og 
Skibet deelt udi 3; Rum, p. nr. Poeten Thiotholfur vidner, at dr Norske 
Skibe havde 70 Aarer, p. 127. UdiNisaa-Slager selv havde han dog kun 150 
Skibe, saasom han havde lader Bonderne fare hiem p. 129, og folgelig allene 
beholdt hos sig sine egne Mand, som kan lignes med staaende Troupper nu om
stunder, ogKiobstad-Folkene.

Da Harald giorde sit sidste Tog til Engelland, bestod hans Flove af 200 
Skibe, foruden Baade og Lastdragere ril ar fore Proviant i p. is8. De En
gelske og andre Skribenter berette derimod, at den haver vceret langt stärkere, 
ja nogle forege den endog til 1000 Skibe, hvorom kan eftersees Reélor Scho- 
nings HaraldHaardraade p. zs8. not. g. Vist nok er det, at de fleste Folk 
som han forte med sig til Engelland , bleve der, og satte Livet ril, og vare de 
Kiemen af de Norske,, ja ester nogles Beretning kom ey heller meer end 20 Ski
be tilbage; see Schiönings bemeldte Afhandling p. 379. not. h. og Torfæus 
p. 382. Al den Skat, som han havde i Guld fort med sig fra Grcrkerland, 
faldt da og i Engellandernes Hender, og var saa stor, at 12 Karle maatte ba- 
re den, vid. Adami Bremenfis Scholiaft. p. 47. og Torfæus p. 275. hvor me
get bedre havde der varet for hans Rige, om han Der havde anvendt den til ac 
indrette nyttige Ting, eller og i det mindste borkgivet den ril sine tappre Mand.

Men hvorvidt hans Gierrighed har gaaet, kan sees deraf, at endskiont 
han udi Grakerland havde bivaanet anden Levemaade og Saver, end man da 
var vant til udi hans Faderneland, saa forte han dog ey det mindste af dem ind, 
da han blev Konge, uden Tvivl afFrygt for Bekostning, og maaskee ogsaa for, 
hindret af den store Lyst, som han havde til Krig, og dermed folgende Solda
ter-Levnet. De Ting, hvorudi Norden tilforn havde varer pragtig, holdt han 
dog ved lige. Hans Seyl vare derfor af Purpur, som Theodoricus Mona
chus p. 53. vidner. Paa fine vidtloftige Soetog plyndrede han og ud alle de 
flavlske Soekuster, vid. Adamus p 37. og fegte at udfinde Slutningen af 
Oster-Seen p. s8. og ligeledes af det store Nord-Hav, men begge Dele 
fvrgieves. p. 65.

Disse idelige Krige hindrede dog ikke, at jo adssillige Ting bleve foretagne 
til Landets Beste. Udi Tronhjems Bye lod han fuldfardige St. Olufs Kirke, 
fom hans Formand Magnus havde begyndt paa, ligeledes en Bygning af Steen 
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paa Slottet, en nye Kongsgaard ved Aaen, hvor den endda stod udi Snorro- 
nis Tid, og som efter min Formening er, om ey samme Bygning, saa dog 
samme Plads, hvorpaa den nu saa kaldte Kongsgaard staaer, og endelig St. 
Mariæ Kirke af Steen, hvorudi Sc. Olufs Helligdom ellerLegeme siden enrum 
Dd blev forvaret. T«t nev ved Aaen stod for sig selv en (©tue, hvorudi Kon
gen holdt Raad, og som intet andet Lys havde end igiennem det Hul paa Ta
ger, hvor igiennem Rogen gik p. 106. kortelig var ligesom endeel NorsteBon- 
Ders Rog-Stuernu omstunder.

Den Tanke, som Folk kom i om St. Olufs Hellighed, og deReyser, som 
de derfor giorde til Tronhjem, bragte ellers mange Penge og Rigdomme ind 
i Landet. Saaledes var hans Hellighed overalt erkiendt paa de Tider i Dan
nemark og Norge p. 122, ja ey allene der, men af Svenffe, Gother, Sem- 
ber og Slaver, vid. Adamus p. 20. Udi Sverrig gik denne Slags Gudsfrygt 
saavidt, at der aarligen af endeel Landstaber, om ey af alle, blev sammenfan- 
ket en Skat og sendt til Tronhjem til St. Oluf, hvilket dog siden blev forandret 
og Skatten sendt til Upsal til at vedligeholde et Altar, som der var oprettet St. 
Oluf til LEre, v. Schefferi Chron. Årchiep. Upf p. 68 og 70. Adamus p. 
37. vidner, at Harald borttog disse Gaver, og deelte dem ud til sine Soldater, 
hvilket han maaffee kan have gi on en og anden Gang i Nods-Tilfalde. En 
Normand ved Navn Guttorm forcerede ril St. Olufs Hvilestcrd etSolv-Billede 
af 7 Alens Hoyde,der forestillede enten ham, eller hans Stavnvcrrger, d: Styr
mand, i Folge af et Lofte han havde giort udi et Slag mod en Jrlandst Kon
ge, at give Tienden did af det Bytte, som han da fik, H. K. p. 123. Tor- 
fæus p. 306, siger, at det var et Solv-Kors af samme Hoyde. Hvorom al
ting er, da var det endda i Behold, da Snorro strev. Den langvarige Krig 
imod Dannemark foraarsagede, at Kong Harald oste maatte opholde sig Syn- 
denfields, hvorfor han lod der i en frugtbar Egn oprette en nye Kiobstced, kal
det, Oslo, H. K. p. 123. Hvorledes de fornemste Mcend da ere blevne besolde- 
de, kan fees af folgende: Ulf ©taller, eller Marstalk, havde samme Rettig
heder som en Lehns-Herre, Indkomster, der belobe sig til 12 Markers Ver
die, og desuden et halvt Fylke i Tronhjem, p. 102,

Om det som egentlig kan kaldes Handel, finder jeg saare lidet i denne Kon
ges Tid. Torfæus p. 295. taler dog om en vis porfin, der drev saa stor Han
del, at han derfor almindelig kaldtesIftorftn Kiobmand, og som baade i Vaa- 
j>cn og Klæder forte sig prægtig op. Grunden til hans Rigdom var en forbor
gen Skat, som han kom over, og som havde tilhort Hagen Jarl, Men til
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hans Ulykke ferte han sig alt for prægtig op , saa at Kongen kom under Veir 
hermed, og fratog ham ey allene Skatten , men endog det, som han ved dens 
Hielp havde fortient i Handel.

Krigen imellem Dannemark og Norge forstyrrede ey allene Handelen'imel
lem disse tvende Riger, men endog imellem Norge og Island, faa at deNorsse 
kun da handlede paa de dem nærmeste Lande, hvorved ey kan forsiaaes andre 
end de Svenffe, hvorhen Handelen dog synes at have varet temmelig stor end
og fra Tronhjem, 1)0325. Den Finmarkiffe Handel horte allene Kongen til, 
saa at hverken Fremmede eller de Norsse selv maatte style did, p. 334. og 335. 
Oftbemeldte Torfæus taler udi denne Konges Historie p. 339. 0111 et Nonne- 
Kloster, som han mener at være stiftet ved ChristendommensJndforstl i Norge, 
og beretter han p. 383. af Morkinskinna, at Kong Harald forst blev begravet 
i St. Mariæ Kirke i Tronhiem, men siden derfra forflottet af Erkebifp Elften 
tilHelgefæter, hvilket Kloster Harald selv havde stiftet. Er denne Beretning 
rigtig, da er det den ældste man haver om Tiden, naar noget Kloster er opret
tet her i Norge, med mindre man vil antage for rigtigt, hvad Matthæus Paris 
p. 655. beretter, at Knud den Store i den korte Tid han herssede over Norge, 
stiftede et Kloster af &; Benediéti Orden paa Munkholm tæt ved Tronhiem, 
hvorom mere siden under Magno Barfoed.

Folgende Beskrivelse, fom Adamus p. 63-65. gier over Norge, kan me
get tiene til at oplyse Landets Tilstand paa de Tider; “ Norge er formedelst si- 
„ ne Steenklipper og Kuldens Strænghed detufrugtbarste afalle Nordisse Riger, 
„ og allene beqvem til Fæedrift, hvorfor det og frembringer de stridbarste Folk, 
„ der ved kiælen Levemaade ey ere blevne blode, og 'som derfor og oftere angri- 
3, be andre, end angribes af dem. De leve uden Trætte med deres nærmeste 
„ Naboer de Svenffe; men iblant'anfaldes de af de Dansse, der ere lige saa 
„ fattige som de selv, endssiont de Dansse ey vinde noget derved. Saadan 
„ Mangel foraarfager, at de Nsrsse fare med deres Skibe hele Verden over, 

og plyndre overalt, og bringe store Eyendele hiem med sig, og stråledes afhiel* 
„ pe den Nod , som de lide hjemme. Dog have de nu, siden de have antaget 
3> Christendommen, lært at elsse Fred og Sandhed, at være forneyede med de- 
„ res Armod, ja endog at uddele det de have samlet. De ere og saavel i Mad 
„ font i al anden deres Opforsel afholdue og tarvelige frem for alle andre Folk. 
„ For Præster og Kirker bære Le og saa stor LErbodighed, at den neppe anseeS 
„ for Christen hos dem , der ey daglig giver dm Præst, som han hær hsrtMes- 
ZS se hos. Saavel de, som de Dansse betale dyrt Daab, Confirmalion, Alte
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rers Indvielser, og alle de hellige Ordener. Og som alle Nordiske Folk end- 

,, nu euren ikke vide af, eller ikke ville give Tiende, saa maa de derimod tilstrcrk- 
„ kelig betale alle andre Ting, som de burde have for intet; thi de Syges Ve- 
„ sogelse og de Bedes Begravelse kofte og Penge. Præsternes Gierrnghed ev 
„ saaledes, saavidt mig er bekiendt, det reneste der forderver disse Folks ellers 
,, ypperlige Server. Fornemme Folk baade i Norge og i Sverrig vogte paa 
„ mange Stader selv deres Qvag, og leve af deres egne Handers Arbeyve. 
„ Alle de der beboe Norge ere aldeles Chriftne, undtagne de, som opholde sig 
„ langst bom ved det store Hav, hvor Troldom endnu gaaer i Svang, saa 
„ at de paastaae ar vide hvad enhver gior paa den hele Jord , og ved Ord ac 
„ kunne trolle til sig de storste Hvalfiste af Havet op paa Stranden. Jeg hav 
„ og hort, ar paa de store Fielde boe vilde Skov-Folk, som sielden lade sig see, 
,, klade sig i vilde Dyrs Skind, og snarere synes at fficrre med Tanderne, end 
„ ar tale, saa ar de omliggende Folk neppe kan forstaae dem. Paa samme 
>, Fielde er og saadan Mangde as vilde Dyr, at mange af Jndvaanerne allene 
„ nare sig af dem. Der falde Biorne, vilde Oper og Elsdyr ligesom iSver« 
>, rig, men Ur-Oxer falde allene i Slavonien og i Rusland, hvorimod Norge 
„ allene har sorte Rave, og hvide Harer, Maarer og Biorne, der leve under 
„ Vandet. Den fornemste Stad er Tronhjem, som tiu er udziret med Kir- 
„ ker, og har en Mangde Folk. Ved St. Olufs Legeme, som der ligger, ffee 
,, jevnlig store Tegn, saa ar mange fra langt bortliggende Lande reyse did for at 
„ blive helbredede. Man stiger til Skibs t Aalborg eller Vendsyssel, og kommev 
„ ester en Dags Seylads til der Norffe.Landstab Wigen, siden feyler man 
„ langs Kusterne af Norge paa venstre Haand, og kommer efter; Dage tik 
,, Tronhiem. Man kan og reise til Lands fra Ekaane ril Tronhjem. Men 
„ den Reyse er langsommere formedelst Biergene, og alle Reysende pleye gierne 
,, at stye den for de Farligheder, som folge den. Saasom Christendommen 
,, endda er nye i Norge og Sverrig, saa ere ingen visse Landstrcrkninger ud- 
„ deelte til Bisperne, men de reyse allevegne om i Landene, og soge ar forfrem# 
}, me Religionen det beste de kan, uden derover at geraade i nogen Strid fam» 
i, men. Fra Tronhiem kil Grken-Oeme siges, at man kan seyle paa een Dag, 
„ og fra Norge tik Island og Grönland i $ til 7 Dage. “ Saavidr a da
mus, fom beretter at have hort alt dette afKong Svend Eftrithfbns egen Mund.' 
Enhver kan af det jeg hidindtil har anforr i denne Handels Historie, og af Lan
dets nu varende Tilstand let slutte, hvorudi Adamus enten har skrevet for me
get, eller for lider.

Ester Haralds Dod, som skeede Aak 1066, bleve hans tvende Sonnev 
Magnus og Oluf Konger, mm ven forste dove allerede 1065, efter et korr, men 
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priisvardigt Regiment. Den Danske Kong Svend meente, ar det nu varTid 
ar giengielde de Norsse al den Skade, som de i forrige Regiering havde tilfoyet 
Dannemark; thi han meente vel ar de Norffe vare saa svakkede ved den i Em 
gelland lidte Forlis, at de ey skulde vare i Stand til at giore ftor Modstand. 
Men hans Haab flog ham feil, thi de tvende Norske Konger stilede ham imod 
med en stor og vel bemandet Flove, herover kom der ved deres gode Mands 
Raadforstl til Forlig i Kongahelle, hvorved den Norske Kong bluf fik den 
Danske Konges Datter kngirirkur tilALgte, H. K. p, i86. Og stod denne 
Fred ved Magt i begge Rigerne, saa lcrnge Oluf levede, og blev end mere be, 
kraftet ved der den Danske Kong bluf Svends Son «greve den Norsse Konges 
Softer VnMrrbur, p. 190, Men sårdeles var der stortVenssab imellem O- 
luf og den Danske Kong Knud siden kalder den Hellige, saa at de kom sammen 
i Kongahelle for ar overlegge der Tog, som den sidste havde for imod Engelland, 
og hvortil den forste laanede ham 60 store og vel bemandede Skibe. Overalt 
elskede denne Norsse Konge mere Fred end nogen af hans Formand, dertil 
bevaget deels af sit Sindelav, deels og maasse af den Nodvendighed, som han 
indsaae at Riget var sat i, at behove Roelighed formedelst de forhen forte idelige 
Krige. Herover fik han og Tilnavn af den Skille, og af Bonde, fordi han 
heller opholdt sig paa sine store Gaarder paa Lander, end iKiobstaderne, hvor, 
af man maa flutte, at han haver elsset Agerdyrkningen, og at den derfor og 
formodentligen haver meget tiltaget i hans Tid. Saa lange han regier 
rede, var derfor god Fred baade Inden- og Udenlands, thi ligesaa lidet 
som han angreb andre Riger, saa lidet blev han og angrebet af andre, 
P. 191 og 195,

Ved saadan dyb Fred kunde Landet ey andet end komme i en blomstrende 
Tilstand, hvilker og de gamle Skribenter eenstemmigen vidne. DegamleKiob- 
stader toge derfor til i Bygninger og Velstand, og nye bleve anlagte, hvori- 
blank dog ikkun navnes Bergen, som i en korr Tid formedelst sin Beleyligbed 
tog meget til, deels formedelst rige Indenlandske Folk, som satte sig derned, 
deels og formedelst udenlandsse Kiobmand som seylede did. Kongen lod der op# 
reise den store Christi Kirke af Steen, som dog ey blev gandsse fardig i hans 
Tid. Ved Bergens Antegning beviste Kong bluf Norge en Velgierning, der 
ey allene strakte sig til hans Tid, men endog til vore Tider, og som man vit 
haabe til alle Esterfolgende; thi gf alle Norsse Stader ligger ingen mere beteilig 
til Soe-Handel. Da de andre Kiobstader, som han forst haver indrettet, ey 
navnes, saa faaer Slutninger at erstatte denne Mangel, og da man finder at 
Kongahelle og Stavanger have varet anseelige Kivbstader i hans Svnne-Son- 
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ners Tid, uden at der siges/ naar de ere blevne anlagte, saa er det ey urimelige 
at Zielte paa dem. I Thronhienr, saaveisom og i andre Kiobstceder, lod han 
oprette et stort Gildchuus, hvor Folk allene maatte komme sammen for at drikke, 
Da de tilforn havde holdt deres Samlinger i privare Huse, hvorved megen Uor
den havde gaflet i Svang- Den Norske Historieskriver vidner, at Kongen 
Drak gierne, og ar han da var meget lystig, venlig og talende, da han ellers 
var af faa Ord- De Forordninger, som endnu ere tilovers af ham, bekrcrfte 
det samme. Ellers er det ey at tvivle paa, at jo Kongen haver betient sig af den 
overall i hans Land, saaveisom i andre Lande, indforte Drikkemode til at giore 
sine Undersaatker mere omgiengelige og fredelige, hvilket det Forbud ey at drik- 
ke i andre end i de offentlige Gildehuse tydeligen viser, hvor Alting var anord- 
net saaledes, at det skulde gaae ordentlig til, og al Kiv og Klammerie forekom
mes , hvorfor og Religionen selv havde Sted i disse Gilder, saa at Alting ffee- 
de under Helgenes Paakaldelse. Da man i seenere Tider finder overalt i de tre 
Nordiske Riger Gilder indrettede St. Oluf til 2Ere, saa eryet ncrsten ey at tviv
le paa, at jo denne Konge haver i sine Gilder ihukommet ham, endskiont man 
ingen Underretning haver derom. Det er ellers hoylig at beklage, at den gode 
Indretning ved disse Gilder varede ey her längere end i andre Lande, saa at det 
som var anordnet for at forbedre Folkets Seeder, tienede til at forveerre dem. 
Imidlertid kan heraf sees hvorledes en viis og god Regent kan betiene sig endog 
af fit Folks onde Egenffaber til et got Maal ved viselig.ar styre dem, uden at 
udrodde dein, hvilket sidste hverken er mueligr, og desuden giver alt for megen 
Anledning tit Haardhed, og deraf folgende onde Virkninger. For at beram
me Tiden naar Gildet skulle gaae an, blev der ringet med en stor Klokke kal
det Bæjar bot; Ja det som mere er, Gildes Brodrene lode bygge deres egen 
Steenkirke i Tronhiem kaldet St. Margarechæ. Kongen selv lod bygge en ny 
Steenkirke i Tronhiem, kaldet af Snorro Christi Kirke, men af Theodorico 
Monacho p. 64. Hellig Trefvldigheds, som dog ikkun var een Kirke, hvilket 
Rector Schöning haver viist i sin grundige Afhandling om Tronhjems Dom- 
Kirke. Til denne Kirke blev St. Olufs Lig fort, og holdt de foregivende Mi
rakler der ved ligesom tilforn, saa at mange af fremmede Lande, hvoriblane 
Sverrig ncrvneS, sogte did for at faae deres Hilsen p. 1910g 195, hvilket uden 
Tvivl haver bragt Penge ind i Landet.

Saadan Landets Velstand foraarsagede og, at Kongen meget forandrede 
Forfadrenes eenfoldige Levemaade, og efter udenlandske Regenters Exempel ind
rettede fit Hof preegtigere. Tilforn havde Kongerne havt deres Scede midt 
paa den lange B«nk, og Øllet blev oa baavet rundt om Ilden, som var midt i 

Stuen, 
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Stuen, men han lod indrette Skorstener, steenlegge Gulvene, og soem Kong
gens Seede midt i Breven af Stuen ved den ene Ende. Visse dertil bestikkedr 
Mundstiankere, Skutul Svende, maatte staae for Bordet/ og stienke for ham 
og de fornemme Mcrnd der sadde ved hans Bord. Ligesaa mange Personer der 
sadde ved Bordet, ligesaa mange andre Tienere, Kierti Svende, stode der og, 
holdende hver sit randte Lys i Haanden. Imellem Kongens og Stallarens el
ler Marssalkens Bord, lod han scerce Skienkebordet, og sadde de andre ringere 
Giester stråledes ved Stallarens Bord, at de vendte lige imod Kongen. Da 
de forrige Konger havde drukket af Dyrshorn belagte med Guld, saa drak han 
derimod af Kar. Han forogede og fine Hofmands Tal, rhi han holdt ioo 
-Hirdmand , 60 Giester, og 60 Huskarle, hvorover Almuen vel i Fsrstningen 
besvargede sig, naar han efter de Tiders Sadvane og Lov drog allevegne om r 
Landet, og Venderne maatte frit underholde ham og hans Folk, men han und- 
styldte sig med at han behovede saa stort Antal til Rigers Forretninger, og at 
der kostede dem dog ey mere at underholde dem, end hans Fader, endstisnt han 
kun havde havt halv saa mange Folk som han, p. i88, 189 og 190. Torfæus 
p- 389. beretter, ar ved Kongens Bord og ved hans Save sad Dronningen 
paa hans venstre Haand, saa og andre Fruentimmer, og ved Stallarens ven
stre Haand Mandene, og ved hans hoyre Fruentimret. Saaledes stal Skik
ken have verret fra gammel Tid af, og der meldes ey at Kong Oluf forandrede 
den, som ey heller synes rimeligt, siden man finder den Skik ar have vedvaret i 
Norden efter ham indtil vore Tider, ar begge Kisn have varet i Samlinger hos 
hverandre. En adel og frie Skik, og som meer end noget andet haver bidra
get til at gisre vore Sader bedre, behageligere og hsfligere end vore Forfa
dres, saasom det er dog det elstvardige og smukke Kisn, der danner Mandfol
kene, som umuelig kan forlange bedre Laremestere. Ligesom Hoffet tiltog i 
Pragt, i Hoflighed og Artighed, saa tiltoge og Undcrsaatkerne, endffisnt mig 
synes, at de i visse Ting'ginge for vidt, thi til hvad Nytte at forandre Skikkel
sen paa Kladedragten, dersom den forrige var god, eller den nye ey beqvamere? 
Men at de ginge med kostbarere Toy/ det laster jeg ey, helst om det havde va
ret giort i Landet. Men saavidt vare da ey Manufacturer komne, da de ey en
gang ere det i vore Tider. Den udenlandste Dragt, som ta indforces, bestri
ver Snoro p. i88. saaleyes: Buxerne vare pragtige og snorede om Beenene; 
Guldringe bleve spandte om Leggene, Klcederne sammendragne i Siderne, LEr- 
merne; Alenlange, og saa trange at de med er Instrumentmaattedrages 
paa, og laae de i Folder alt op til Axlerne; Skoene vare hoye, syede med Sil
ke, ja belagre med Guld. Saadan Dragt har varet ligesaa pragtig og comist, 
fom nogen i vor Tid.

Olufs
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Olufs fredelige og sagtmodige Sindelav force ham og til at-crre Religio
nen og dens Tienere. Simeon Dunclmenfis under dec Aar 1074. p. 206. be# 
striver med hvilken Hvytid han tog imod den flygtige Engelste PrcestVurgot, 
lod sig lcere Psalmer af ham, og begavede ham tilligemed de Score i Landet ri
gelige» , og hvorledes han midt under Regierings-Byrden lagde sig efter Stude
ringer , lafle flittig i Bibelen, ja endog forrettede Diaconi Tienefle hos Prce- 
sterne naar de flove for Alteret, ved at ifore dem Messe^Kiaderne, og ose Vand 
paa deres Hander. Der er bekiendrat St. Suniva dyrkedes i Norge, sårdeles i 
Bergen, men Tiden er ey ril viste bekiendt, naar hendes Dyrkelser her opkom. 
Jeg formener, at det er baade om hende denne Konge Adami Scholiaft. 
p. 63. Not. 98. taler, naar han melder, at m Kirke blev af Olao opretter 
nogle af Ve 11000 Jomfruer til 2Ere, der havde giort Skibbrrrd paa de Norste 
Kyfler. Med alt dette synes dog Levninger af Hedenstabet endda at have varer 
hifl og her i Landet, endstionr flimre. Hvorfor og Adamus p.47. beretter, at 
den Danste Kong Svend udbredede Christendommen i Norge i Oluts Tid. 
Af Snorro p. 193. sees og at der have varet de, fom lagde sig efter ar spaae af 
Fugleflrig, af hvilke Kongen endog belonnede anseeligen en Mand, der boede 
paa Lister, og som efter Forrallinger stal have spaaet rigrig. Men saa- 
danne Levninger af Hedenskab ere maastee ey engang gandste udroddede i 
pore Tiver i noget Land.

Ingen kan tvivle paa at jo Handel og Vandel haver meget tiltaget i saa 
»nstelig en Fred, hvorom man og finder tydelige Vidnesbyrd hoS de gamle Skri
benter, endstionr ey saa mange som det var ar onste. Snorro p. 193. vidner, 
at den Danste Kong Knud gav de 60 Norste Skibe, som kom ham til Hielp 
paa hans forehavende Tog til Engelland k Lov at handle hvor de vilde i hans 
Lande, og p 199, at Kong Olurs Broderson Hagen havde faret til Biarme
land og der strioet vgfaaec Scyer, hvilket jeg anforer, endstionr Ordene meer 
synes ac gaae ud paa Krig end paa Handel, for ar vise arSeiladsen paaBiar- 
meland endda var i Brug. Simeon Dunelmenfis p. 206. taler om de Norstes 
Soefarr paa den Engelffe Stad Grimesbi, og Knytlinga Saga p. 72. om de
res Handel paa Esthland. Moller i Tonsbergs Bestrivelse p 77- taler om en 
Klokke stobr i Magdeborg, som findes i St. Mariæ Kirke i Tonsberg med en 
piarrydst Skrift paa og Aarstal 1076; men jeg maa tilstaae, at dette Aarstal 
kommer mig heel misrernkeligt for, og at den tydste Stiil ey synes at vcrre aldre 
end af det 14 Sceculo.

L Nye
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Nye Love giorde KongOluk ikke, men han forbedrede de gamle, saaledeS 

sinder man i Hagen Ad elfte en s Gule-Things Lov, som Pans haver udgivet, 
p. 8. at han anordnede, ar aarligen stulle i det Lagdomme paa Gulve frigives en 
Træl, og den hele Almue ffpde sammen forat tilveyebringe de 6 Øre, somTræl- 
lens «Husbonde burde have for hans Losning, p. 9. at ligeledes stalde i samme 
Lagdomme i hvert Fylke aarligen frigives en Træl paa samme Maadei I begge 
Tilfalde ffulde, om det ey steede, bodes 12 Øre til Bispen. Ved disse Anord
ninger sigtede ude«: al Tvivl den gode Konge til nred Lampe og efterhaanden ar 
afskaffe Trældom. Af det her siges om Bispen, stalde man snart falde paa de 
Tanker, at hver Bisp havde da allerede sit Stift. P. i o. anordnes, hvorledes 
det ffulde forholdes med ØlbGilder, og at den som ey giorde det i rette Tid, 
ffulde bode 3 Øre til Bispen, og biede han dermed 112 Maaneder, da 3 Mark 
til Bispen. Dette stadfæster min forhen gjorte Anmærkning, ar Kongen var 
en Elster af Drik, og at han herved ogfaa sogre at indfore fortrolig og ordent
lig Ømgang iblanr sine Undersåtter. Man seer og heraf, at han haver sogr at 
berige Religionens Tienere, og meer seer paa deres end paa fine egne Indkom
ster ; Altsammen i en god Hensigt, men som siden bragte stadelige Folger med 
sig, i det Bisperne, da de bleve alc for rige og mægtige, -vilde sidde Kongerne 
paa Hovedet. I denne Anordning er ellers mærkeligt, at dens Boe, som var 
mindre end 6 Koer, eller 6 Solder Korn, ansaaes for ringe, men havde dog 
Lov at holde Øll Gilde, om han vilde, p. 14. Bispen stulde have en Øre rug 
af hver Person i der Lagdomme, hvorimod han eengang om Aaret stulde besage 
hvert Fylke. Dette synes at stadfæste, ar Bisperne da allerede havde deres Skig-- 
ter, endstiom der ere og andre Grunde, hvoraf man snart stulde sturre, ar de 
ry have faaer dem for i Kong Sigurds Tid, hvorom i det 12 Sæculo. Bispen 
Havde paa sin Reyfe frie Skyts, og hver den, fom nægtede at stytse ham, 
maatte bode ril Harn 3 Øre. p. 15. $ hvert Fylke var en Træ-Kirke, som Al- 
nitten maatte holde ved ligeP . 29. dommes den, fom æder Hestekilld, til at 
miste alt sit Gods og ar romme alle Kongens Lande. Born, fom havde Ho- 
vederm eller Foderne forkeerr staaende, uaar de kom til Verden, stulde vel do, 
bes, men siden nedkegges i Kirken og der doe; En Skik, som viser, hvor bar» 
barist de Tider endda vare, og hvor lidet de have stet paa der store Principium 
ar formere Folkemængden P. 31. legges enStrafaf 3 Mark paa dem, som ellers 
udlagde deres Born, og p. 37. ligesaa hoy Srrafpaa dem, ver giftede sig n«ed ftn 
Slægt for i 7de Leed, og med sin besvogrede for i zte, hvorved maa. mærkes, 
ar Lederne ey regnedes fom i den Rometsse Rer, og nu omstunder i vore, men 
som i den Canomffe Ret , og derfor egentlige«« bleve 14 og'ro. De som giftede 
sig saaledes sammen, stulde desuden stilles ad, og staae Skrifte. Denne An

ordning.
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ordning viser, hvor fler de da have indseer paa hvilke Grunde Ret og Urer beroe* 
P. 42. dommes de, der omgikkes med ar spaae og trolle, til Landflygtighed, og 
at vare fredlose og miste air deres Gods, hvoraf Halvparten ffulde falde til 
Kongen og Halvparten til Bispen, og de som taale saadanne deres Kon- 
ster, dommes til at bode 40 Mark i lige Deling til Kongen og Bispem 
Denne Anordning allene viser, hvor meget mildere Kong Oluf haver ver
ret , end hans Formand af famine Navn, nemlig Oluf Trygvafan og den 
Hellige.

Naar man betragter den Rolighed og Fred, som Norge haver nydt under 
denne Konge, faa er det ingen Under, at Theodoricus Monachus p. 64. gi
ver ham folgende prcegrige Skudsmaal: Oluf regierede i 27 Aar, og var ci
ffer baade af Gud og Menmffer; Han holdt Fred og Rolighed ved lige i al sin 
Tid, lod enhver beholde sit, og holdt ved sin Myndighed allene de Onde i Ave, 
faa at jeg troer at ingen Norff Konge haver fort et lyksaligere Regiment fra 
Idarald Haarfagers Dd af indtil vore, end som han. Men intet tiener til 
mere at legge denne Herres ypperlige Egenffaber for Dagen end folgende Tor- 
fæi Beretning Hift. Norv. Part. 3. p. 408. Da Kongen eengang befandt sig 
i et stort Giestebud, og faae Alting paa det kosteligste tillavet, saavel hvad Ma
den, som Kladerne og Tepperne angik, brod han ud i disse Ord: Jeg glceder 
mig over, at mine Borgere ey nu, som i min Faders Tid, ffiule deres Kost
barheder af Frygt for Kongens Narvareife; Deres Frihed er min Lyksalighed 
og deres Rigdom er min Fornoyelse, saasom den er et Pant og Middel til den 
offentlige Rolighed,,. Gyldene Ord som vise, af hvilke Grunde denne Konge 
handlede, der maaffee intet manglede uden bedre Tider for at staae ved Siden 
af Antonino Pio ; Gyldene Ord, soiH efter mine Tanker giore ham langt 
storre end alle Akxandri og Cæfares.

Oluf dode efter den almindelige Regning 1093, menTorfæus fremforer 
adskillige Aarsager, der ey ere faa let at igiendrive, efter hvilke han i det mind
ste maa vare dod 1087. Efter ham bleve hans Son Magnus og hans Broder- 
son klagen Konger. Den sidste regierede kun kort, og giorde sig imidlertid 
meget riffet af Tronhjems og Oplands Indbyggere ved at afffaffe endeel Paalag, 
og indforsadffillige lemfaldige Love, v. Theod. M011 p. 65, og H K. p. i$6. 
Efter hans Dod var Magnus allene Konge, en Herre Der mere flagrede sin Far
fader paa, end sin Fader, og som ved Krig fagte at erhverve sig et stort Navn, 
og et storre Rige. Norge var derfor idelig i hans Tid plaget med Udrustnin
ger saavel tit Lands som til Vands, hvorfor han og ep var eisset af Almuen.

T r Mm
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Mm hans Krigsfolk , for hvilke han drog stor Omsorg, og mod hvilke han tu» 
de sig meget gavmild, elskede ham derimod desto meer. Og som de fieste af disse 
Krige bleve forte 'med Lykke, saa ar Kongen ey allene vandr meget Bytte og 
Gods ved dem , men endog anseelige Lande bleve lagte under Norges Krone, saa 
blev dog Landet ncrsten i samme Flor og Velstand, som det havde varet i under 
forrige Regiering. I Begyndelsen havde Magnus noget ar bestille med endeel 
fornemme Herrer, der vare saa stcerkt indtagne af den borrdode Hagen, 
ar de aldeles ey vilde beqvcrme sig til at staae under Magni Regiment, som var 
ham aldeles ulig i Sind og Saver. Men disie Uroligheder bleve i en kort Tid 
dampede. Den forste Krig Magnus forte, var i Halland imod de Danske, 
og giorde han der stor Skade med Rov og Brand p. 199. Med Sverrig hav, 
de han en temmelig langvarig Krig, pvorudi Lykken var foranderlig , p. 215 rc. 
Men hans storste Krige forte han r Vesterhavet, hvor han bragte Orken- 
oerne iglen under de Norskes Lydighed, og tvang Kong Milcohimbum af Skot
land, at afstaae til sig Syder-Oerne, eller alle deOer, der ligge Vesten for Skot
land, hvilke siden efter i en lang Tid horte til Norges Rige, og bleve regierede 
af en Konge, fom de Norske Konger indsatte, og som maatke give Skat til dem. 
Desuden erobrede han og deels plyndrede paa Skotland, Irland og Oerne 

kiste efter hans Dod, p. 210 og 22s. Imedens han! saaledes giorde Alting u- 
sikkerr udenlands, holdt han god Fred og Tryghed indenlands, saa at han ud* 
roddede alle Soe- og Straten Rovere, p. 207. Krigen imellem ham ogSver* 
rig kom deraf, ar han paastod ar alle de Lande, som laae imellem Vcrneren og 
Norge, havde fra Arilds Tid af hort Norge tik; men da de Svenffe havde nu 
i rum Tid besiddet disse Lande, og deres Jndvaanere heller vilde staae under 
Sverrig end Norge, saa vilde de Svenffe ey miste dem, p. 21s. Denne Krig 
blev endelig rKongahelle bilagr ved T>en Danske Kong Eriks Mellemhandling, 
saa at den Rorffe Konge skulde agte den Svenffe Konges Datter, begge Kon
gerne berate deres egne Undersåtter hvad Skade de i Krigen havde lidt, og en
delig Grcendserne imellem Rigerne blive ligesom de havde varet for Kri
gen, p.2i9. Vel siger Theodoricus Monachusp.69, ogMonkinfkinna apud 
Torfa. um p. 439. ar Kongen i Sverrig overlod ril Kongen i Norge de omtviste
de Landskaber som enMedgift med hans Datter, men Historien af de folgende 
Tider viser langt anderledes og bekrafter Snorønis Beretning.

Da det engang var indfort at bruge fremmed Klædedragt, saa opkom der 
jevnlig nye; saaledes tales i H. K. p. 206. om en Indbygger ved Gorh-Elven, 
der havde en lodden Kappe paa sig, og en stor Danff Har paa Hovedet; 

p- 207.
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p. 207. om en stor Herre, der var iført en rod Skarlagens Kiortel med blaa 
Kappe over; p. 218. om Kong Magno selv, ak han gik med en rod Trope over 
Harnistet; p. 221, at han og hanSMand ginge ester de Vesterlandffes Viis 
barbeenede om paa Gaderne med korte Klaver og Kapper, hvoraf han og i 
Historien har faaet Tilnavn af Barfoed, og p. 227. at han i det sidste Slag mod 
Jrrerne, hvor han faldt, havde Hielm paa Hovedet, et rodt Skiold, meden 
forgyldt Love i, et Svcerv kaldet Leggbmir, hvis Herste var af en Tand ind
lagt med Gnld, et Spyd, af det Slag kaldet Kesia, i Haanden, og over Harnistet 
en rod Silke-Trope, hvorpaa daave for og bag var indsyer en guulStlke-Love. 
Jeg er af de Tanker, at man her maa soge Oprindelsen tit Loven, som nu staaer 
i det Norste Vaaben.

At Fifferie altid haver vcrret, ligesom nu, et af Norges fornemste Narings 
Midler, derpaa kan ikke tvivles, og Derom har jeg tilforn anført avffillige Vid
nesbyrd; et til denne KongeS Historie henhsrende sindes i Wilhelm af Malmes
bury p. 133, Samme Skribent vidner og paa bemeldte Stev, at Den hellige 
rasenve Iver, at indtage Det hellige Land og Christi Grav fra Tyrken, som 
overkom alle Enropcriffe Folk, overkom ogsaa de Norste. Hvad Snorro for
tceller p. 223. om Skofces og hans Sonnets Reyse, synes at hore herhid. Z 
hvor vel nu Denne Reyse ep var til Landets Beste, og ikke ffeede for at befordre 
Handelen, saa er Dog mcrrkvcerdigt ved Den, at Snorro forsikrer, at der sag
des, at ve forst iblant alle Nordmand havde seylet igiennem Strcrdet mellem Eu
ropa og Africa.

Hvor stor Pragten da har varet ved Hoffet kand stuttes af følgende Be- 
skrivelse fyoéTorfeumHift. Norv. part. 3. p. 434. over Kongens Brabante- 
res Kladedragt. De ginge med Klader af to Farver, rode og sorte, forede 
med Maar-Skind og med en Gulvplade foran paa deres Pander. Og at Lan
det da haver varet i god Velstand, kan iblam andet flmtes heraf, mider udi 
Tronhiem var et stort Tillob af Fremmede, og deriblant paa engang 3 Jstand- 
ffe Skibe, Torf. p. 433, Saadan fri Handel, som Island da havde, giorde 
Landet og Folket velhavende, muntert og opvakt; da Det derimod er kommer 
siden i en gandste anden Tilstand, hvorom jeg dog ey nu vil handle, saaffm Is
lands Handel udfordrede en Undersogning for sig.

Norges Velstand bekrafter Ordericus Vitalis L 10. p. 767. t Ducbesnii 
Script. Norm, end meet, naar han saaledeS taler r “ Den Norste Konge Ma- 
„ gnus angreb Jrrerne med en FlvDe af 60 Skibe. Han var meget mcrgtig 
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*, paa alle Gerne t det store Hav, og besad stor Rigdom og mange Eyendeele. 
», Fem Siceder ligge ved Soe-Siden i Norge, Bergen, Kongahelle, Cvpen- 
,, gå»: Trorchiem, Burgus d; Sarpsborg, og Alsa o: Osto, Tunesberg a: 
,, Tonsberg, den 6te Stad vender imod de Danske , og ligger imod Osten, 
z, Midt paa Oen, saaledes kalder han Norge, ere store Fiffe-rige Soer, hvor* 
„ ved ligge mange Bondergaarder. Jndvaanerne havde Overfiodighed af Fi- 

ske, Fugle og alk Slags Vildt. De ere Christne, fredelige og kydffe Folk, 
„ og indffrenke og straffe alle Laster ved noyagtige Love og haarde Straffer. 
„ OrkemOerne, Finlands: Finmarken, Istand, Grönland,fom er derlcengst 
„ mod Norden liggende Land, og mange andre lige indtil Goiland (som jeg me* 
„ ner at o aere en Skriver-Feyl i Skeden for Gotland, hvorved esrer mine Tam 
„ ker bor forstaaes Vinland) staae under Rorges Konge, og fores did med

Skibe Rigdomme fra al Verden; og ligeledes l. n. p. 812. Magnus ? be* 
„ satte med Folk alle Øerne lige indtil Irland, og oprettede der Huse ogStcr- 
,, der ligesom hos andre Folk. Hans Skat havde en Borger fra Lincoln i 
„ Forvaring, og forsynede han ham med Vaaben, Kar, Husgeraad og am 
„ dre saadanne Ting- Denne Mand skyndte sig hiem, saasnart Kongen var 
„> dod og begyndte at handle med den sig anbetroede Skar. Nen Kong Hen- 
5, rik i Engelland havde ep faaet Magni Dod for at vide, som meget fornsye- 
„ de ham, forend han tvang bemeldte Borger til at overlade sig den hele Skat, 
, som efter Rygtet bestod af 20000 Pund Solv #< . Saavidt Ordericus, der 

ender sin Historie med det Aar i 41. Magni Dod indfalr Aar noz, 
og efterlod han Riget til sine Sonner i en blomstrende Tilstand,


